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Bu sunumun amacı, IFRS 17 (standart) kapsamında sigorta sözleşmelerinin ilk kayda 

alınmaları sırasında ve sonrasında standardın uyulmasını öngördüğü ana hususların bir 

özetini yapmaktır. Bu sayede önemli alanları tespit ederek uyum çalışmalarının 

planlanması için bir kaynak oluşturmaktır. 

 

Sunum, yalnızca genel model olarak anılan değerleme yöntemi ile ilgili değerleme 

kurallarını içermektedir. Doğrudan katılım özelliği olan sözleşmeler, prim paylaştırma 

yaklaşımı, satınalınan sözleşmeler, sözleşmelerde değişiklik ve sözleşmelerin 

sonlandırılması ile ilgili hükümler sunumun kapsamı dışında bırakılmıştır. IFRS 17’in 

dipnot açıklamaları ile ilgili hükümlerine de bu sunumda yer verilmemiştir. 

 

Sunum, standardın ilgili hükümlerinden yararlanarak hazırlanmıştır. Gerek görüldüğünde 

uygulama rehberinden de sunumun hazırlanması sırasında yararlanılmıştır. 

 

 

 

Giriş 
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IFRS 17 

Amaç 

Sigorta sözleşmeleri ile ilgili olarak tahakkuk, değerleme ve sunum prensiplerinin 

belirlenmesi. 

 

Kapsam 

Tüm sigorta ve reasürans (satınalınan ve satılanlar) sözleşmeleri 

 

Geçerlilik Tarihi 

1 Ocak 2021’de başlayan mali yıl 

 

 

 

 

Amaç ve Kapsam 
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IFRS 17 Geçiş 
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IFRS 17 Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 

 Şirketler sigorta sözleşmeleri portföylerini belirlerler. 

 Kriter: Benzer risk ve birlikte yönetilme 

 

 Şirketler, her sözleşme portföyünü en azından aşağıdaki gruplara ayırırlar: 

 Olması halinde, ilk kayda alınma anında zararda (onerous) olanlar, 

 Olması halinde, ilk kayda alınma anında sözleşme süresince dikkate değer ölçüde 

zararda olma ihtimali olmayanlar ve 

 Geride kalan diğer sözleşmeler 

Şirketler, bu gruplar altında alt gruplar oluşturabilirler. 

 

Birbirleri arasında bir yıldan uzun süre bulunan sözleşmeler aynı grupta yer alamaz. 

 

Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 

Şirket, eğer bir küme sözleşmenin aynı grupta olması gerektiği yönünde makul ve 

desteklenebilir bir bilgiye sahipse, bu sözleşme kümesinin zararda olup olmadığını 

veya sözleşme süresince zararda olma ihtimalinin dikkate değer ölçüde olup 

olmadığını tespit etmek için değerlendirme yapabilir.  

 

Eğer şirket bir küme sözleşmenin aynı grupta olması gerektiği yönünde makul ve 

desteklenebilir bir bilgiye sahip değilse sözleşme gruplarını her bir sözleşmeyi 

değerlendirerek belirler. 

Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 

Şirket, zararda olmayan sigorta sözleşmelerinin sözleşme süresince zararda olma 

ihtimalinin dikkate değer ölçüde olup olmadığını; 

 tahminler için şirket iç raporlama sisteminden sağlanan bilgileri kullanarak  

 gerçekleşmeleri halinde sözleşmeleri zararda (onerous) hale getirecek 

varsayımlardaki değişikliklerin olasılığına bağlı olarak 

değerlendirmelidir.  

Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 

 Kayda alma ve ölçme ile ilgili kurallar gruplara uygulanır. 

 Şirket, grupları ilk kayda anında oluşturur ve grupların komposizyonunu daha 

sonra tekrar değerlendirmeye tabi tutmaz. 

 Bir sözleşme grubunu ölçmek/değerlemek için bir şirket yerine getirme (fulfilment) 

nakit akımlarının tahminini grup ya da portföy seviyesinden daha yukarda bir 

küme için yapabilir. Bunun için şirketin ilgili tahminleri gruplara paylaştırarak 

uygun yerine getirme nakit akımlarını grupların değerlemesine dahil edebiliyor 

olması gerekir. 

Sözleşmelerin Kümelendirilme Seviyesi 
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IFRS 17 Kayda Alma 
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 Şirket, henüz kayda alınmamış bir sözleşme grubu için ödenmiş ya da tahsilatı 
yapılmış sigorta elde etme (acquisition) nakit akımları ile ilgili bir varlık veya 
yükümlülüğü kayıtlarına alır. 

 Bu varlık veya yükümlülük ilgili grup kayda alındığı anda kayıttan çıkarttılmalıdır. 

 Bir grup kayda alınırken ilk kayda alma tarihinde iskonto oranları tahmin edilir, dönem 
içerisindeki teminat birimleri hesaplanır ve yalnızca ilgili hesap döneminin sonuna 
kadar düzenlenmiş sigorta sözleşmeleri dikkate alınır. 

 Düzenlenme tarihleri arasında bir yıldan uzun bir süre olmaması kaydı ile raporlama 
dönemi sonrasında düzenlenen sigorta sözleşmeleri aynı gruba dahil edilebilir. Bu 
sözleşmeler düzenlendikleri dönemde ilgili grubun içinde hesaplara alınır. Bu durum 
iskonto oranlarında bir değişikliğe neden olabilir. Değişen oranlar yeni kontratların 
hesaplara alındığı dönemin başından itibaren kullanılmalıdır. 

 

 

Kayda Alma 
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IFRS 17 

 IAS 21 açısından, sözleşme hizmet marjı (contractual service marjin) da dahil olmak 

üzere bir sözleşme grubu parasal varlık ya da yükümlülük olarak değerlendirilmelidir.  

 

 Bir şirketin mali tablolarında sigorta yerine getirme nakit akımları şirketin kredi riskini 

(non-performance risk) yansıtmamalıdır. 

Ölçme 
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IFRS 17 

 İlk kayda almada, bir sözleşme grubu aşağıdakilerin toplamıyla değerlenir: 

1. Aşağıdakileri içeren yerine getirme nakit akımları 

1. Gelecekteki tahmini nakit akımları 

2. Paranın zaman değeri ile finansal risklerin etkilerini, nakit akımlarının tahmininde dikkate alınmadıkları 
ölçüde,  yansıtacak bir düzeltme (iskontolama/discounting) 

3. Finansal olmayan riskler için bir düzeltme 

 

2. Sözleşme Hizmet Marjı (SHM) 

 

İlk Kayda Almada Ölçme 
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 Bir sözleşme grubunun gelecekteki nakit akımları içerisine o grup içindeki her bir 
sözleşmenin sınırları içerisine giren (boundary of insurance contract) tüm nakit 
akımları dahil edilir. 

 Sözleşmenin sınırları dışında kalan beklenen prim gelirleri ya da beklenen tazminat 
ödemeleri için bir yükümlülük ya da varlık kayıtlara alınmamalıdır. 

 Gelecek nakit akım tahminleri, grup ya da portföy seviyesinden daha yukarda bir 
küme için yapılabilir. Daha sonra bu tahminler her bir sözleşme grubuna 
paylaştırılmalıdır. 

 

 Gelecek Nakit Akımları 

 Gelecek nakit akım tahminleri, tüm olası çıktı aralığının ağırlıklı olasılık ortalaması 
(probability weighted mean) alınarak hesaplanan beklenen değeri kullanılarak bulunur. 

 Finansal olmayan riskler için düzeltmeler diğer tahminlerden bağımsız olarak yapılmalıdır. 

 

Gelecek Nakit Akımlarının Tahmini 
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Doğrudan sözleşmenin ifası ile ilgili ve şirketin tutarı ve zamanlaması üzerinde 

takdir hakkı olanlar dahil tüm nakit akımları.  

 Primler 

 Tazminat ödemeleri  

 İlgili portföy ile ilişkilendirilen sigorta elde etme maliyetleri 

 Poliçe sahiplerine bağlı varlıkların getirilerine bağlı olarak yapılan ödemeler 

 Tazminat değerlendirme ödemeleri 

 Poliçe yönetim ve devam ettirme maliyetleri (poliçe düzenleme, aracılara yapılan ödemeler gibi) 

 Sigorta sözleşmeleri ile ilişkilendirilebilen vergi ve harçlar 

 Tazminatların yerine getirilmesi ile alakalı geri kazanılan değerler 

 Doğrudan sigorta sözleşmelerinin ifası ile ilişkilendirilebilen sabit ve değişken genel yönetim 

giderleri (muhasebe, İK, BT, amortisman ve tükenme payları, kira vs) 

 

Sözleşme Sınırları İçindeki Nakit Akımları  



Sigorta Sözleşmeleri 17 

IFRS 17 

Aşağıdaki nakit akımları dahil edilmez:  

 Yatırım getirileri. 

 Reasürans sözleşmeleri ile ilgili alınan ya da tahsil edilenler 

 Gelecekte düzenlenecek sigorta sözleşmeleri ile alakalı olanlar 

 Doğrudan bir sözleşme portföyü ile ilişkilendirilemeyenler (örneğin ürün geliştirme ve eğitim gibi) 

 Anormal ölçüdeki atıl giderler 

 Şirketin mükellefi olduğu gelir vergileri 

  

 

Sözleşme Sınırları İçindeki Nakit Akımları  
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Finansal Olmayan Riskler 

Finansal olmayan risklerden kaynaklanan nakit akımlarının tutarı ve 
zamanlamasındaki belirsizlikleri üstlenmek için gereken değer için gelecekteki 
nakit akımlarının bugünkü değeri düzeltilmelidir. 

Finansal olmayan risklerle ilgili düzeltme, sigorta riski ve kesinti (lapse) ya da 
harcama (expense) riskleri gibi diğer finansal olmayan riskleri içerir. 

 

Sözleşme Hizmet Marjı (SHM) 

Sigorta sözleşmesinden sigorta sözleşmesi süresince kazanılması beklenen ve 
sigorta varlığı ya da yükümlülüğünün bir parçası olan ertelenmiş gelirdir.  

İlk Kayda Alma 
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BİLANÇO 

 

Bir sözleşme grubunun bilanço tarihindeki taşınan değeri aşağıdakilerin toplamıdır: 

1. Aşağıdakileri içeren geri kalan teminat yükümlülüğü 

i. O tarihte gelecekteki hizmetlerle ilgili grupla ilişkilendirilmiş yerine getirme nakit 

akımları 

ii. O tarihte kalan sözleşme hizmet marjı  

 

2. Gerçekleşmiş tazminat talepleri ile ilgili henüz kapatılmamış yükümlülükler 

 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm 
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GELİR GİDER 

 

Geriye kalan yükümlülüğün taşınan değerindeki aşağıdaki değişiklikler için 

gelir ve gider kayıtlara alınmalıdır: 

1. Sigorta geliri: Geçmiş dönemde verilen hizmetler nedeni ile kalan teminat için 

taşınan yükümlülükteki düşüşle ilgili (B10-B124) 

2. Sigorta hizmet gideri: Zarardaki sözleşmeler ve bu giderlerin geri çevrilmesi ile 

ilgili 

3. Sigorta finans geliri ve gideri: Zamanın para değeri ve finansal risklerin etkisi ile 

ilgili 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm 
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GELİR GİDER 

 

Yükümlülüğün taşınan değerinde gerçekleşen teminatlarla ilgili olarak aşağıdaki 

değişikliler için gelir ve gider kayıtlara alınmalıdır: 

1. Sigorta hizmet gideri: Yatırım bileşeni dışarda tutulmak üzere dönem içinde 

gerçekleşen tazminat talebi ve giderler nedeni ile  yükümlülükteki artış için 

2. Sigorta hizmet gideri: Gerçekleşen tazminat talepleri ve gerçekleşen giderlerle 

ilgili olarak yerine getirme nakit akımlarında gerçekleşen değişiklikler için 

3. Sigorta finans geliri ve gideri: Zamanın para değeri ve finansal risklerin etkisi için 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm 
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SÖZLEŞME HİZMET MARJI (SHM) 

SHM, bir sözleşme grubunun dönem sonunda henüz gelir gider tablosunda kayıtlara alınmamış 

gelecekteki hizmetlerle ilgili karını ifade eder. 

SHM’nin dönem sonundaki bakiyesi, dönem başındaki bakiyesinden aşağıdakiler düzeltilerek elde 

edilir: 

1. Gruba yeni eklenen sözleşmelerin etkisi, 

2. İşleyen faiz etkisi, 

3. Aşağıdakiler hariç olmak üzere yerine getirme nakit akımlarında gerçekleşen değişiklikler: 

i. SHM’nin taşınan değerini aşan ve dolayısıyla sözleşmeyi zarara sokacak büyüklükteki artışlar 

ii.  Zarardaki (onerous) sözleşme grubunun kalan sözleşme süresi ile ilgili zarar yükümlülüğü ile ilişkilendiren SHM’deki düşüş 

4. SHM üzerindeki kur farkı etkisi 

5. Dönem içerisindeki  hizmetlerle ilişkilendirilen SHM payının sigorta geliri olarak kayda alınması  

 

 

 

İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm 
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Eğer yerine getirme nakit akımları, elde etme maliyetleri ve ilk kayda alınma 

sırasında gerçekleşen herhangi bir nakit akımının toplamı net nakit çıkışı sonucunu 

veriyorsa o sözleşme zararda bir sözleşmedir. Tek tek sözleşmeler yerine bir 

sözleşme kümesi üzerinden de zarardaki sözleşme grubu tespit edilebilir. 

Bu durumda bu sözleşme grubu için ilk kayda alınmada hesaplanan net nakit çıkışı 

için zarar kaydedilir ve SHM sıfır olarak işlem yapılır. 

Bir sözleşme grubu, ilk kayda alınması ardından bu grupla ilişkilendirilen ve nakit 

akım tahminlerinden kaynaklanan yerine getirme nakit akımlarındaki olumsuz 

değişikliklerin tutarı SHM’yi aşması durumunda zararda sözleşme olur. 

Zarardaki (Onerous) Sözleşmeler  
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Zarardaki bir sözleşme ile ile ilgili zarar kayıtlara alındıktan sonra 

 Yükümlülüğün geriye kalan teminat ile alakalı yerine getirme nakit akımlarında 
sonradan gerçekleşen değişiklikler 

 Yükümlülüğün zarar bileşeni ile 

 Yükümlülüğün geri kalanı 

 arasında sistematik olarak paylaştırılır 

 Bahsi geçen geriye kalan teminat ile alakalı yerine getirme nakit akımlarında sonradan 
gerçekleşen değişiklikler aşağıdakilerden oluşur: 

1. Gerçekleşmeler nedeni ile yükümlülükten çıkarılan dönem ile ilgili tazminat talepleri ve gider 
tahminlerinin bugünkü değerleri 

2. Dönemle içerisinde giderleştirilen/gerçekleşen finansal olmayan risk düzeltmesi 

3. Sigorta finans gelir veya gideri   

Zarardaki (Onerous) Sözleşmeler  
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KAYDA ALMA 

Elde tutulan reasürans sözleşmeleri aşağıdaki şekilde gruplandırılır: 

1. Bölüşmeli teminatlı (proportionate coverage) reasürans sözleşmeleri 

2. Diğer 

 

ÖLÇME 

İlgili sigorta sözleşmelerinin ölçüm ilkeleri elde tutulan reasürans sözleşmeleri için de takip 
edilir.  

 Bugünkü değer hesaplamalarında birbirleri ile tutarlı varsayımlar kullanılmalıdır 

 Elde tutulan reasürans sözleşmelerinin bugünkü değeri hesaplanırken şirketin kredi riski ve 
verilen teminatlar ile itilaflardan zararların etkisi dikkate alınır. 

 

Elde Tutulan Reasürans Sözleşmeleri  
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Finansal Olmayan Riskler 

Şirket, finansal olmayan riskler için düzeltmeyi, elinde bulundurduğu reasürans sözleşmesinin düzenleyicisine 

transfer ettiği riske karşılık gelecek tutarı yansıtacak şekilde belirler. 

 

SHM 

Elde tutulan bir reasürans sözleşmesinin sigorta sözleşmelerindekinin aynı bir SHM’ından bahsedilemeyeceği 

için satın alınan bir reasürans sözleşmesi için net maliyet ya da net gelirden söz edilebilir. Dolayısıyla ilk 

kayda alma sırasında: 

1. Reasürans sözleşmesinin yerine getirme nakit akımları, elde etme maliyetlerinin taşınmasından 

kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin ilk kayda alma tarihindeki değeri ve alım tarihinde gerçekleşen 

nakit akımlarının toplam tutarından oluşan SHM kayıtlara alınır. 

2. Yalnız alınan reasürans teminatının maliyetinin teminat alınmadan önceki gerçekleşmeler ile ilgili kısmı 

hemen gelir giderde muhasebeleştirilmelidir. 

 

 

Elde Tutulan Reasürans Sözleşmeleri  
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İlk Kayda Alma Ardından Ölçüm 

Bilanço tarihinde SHM, açılıştan taşınan değeri aşağıdakiler için düzeltilerek kayda alınır: 

1. Gruba yeni eklenen sözleşmelerin etkisi 

2. İşleyen faiz etkisi 

3. Gelecek tarihlerdeki teminat/hizmet ile ilgili yerine getirme nakit akımlarındaki değişimin 
etkisi. Yalnız ilgili sözleşme grubunun SHM’nı etkilemeyen ve o sözleşme grubu ile 
ilişkilendirilen yerine getirme nakit akımlarından kaynaklananlar dikkate alınmaz. 

4. SHM üzerindeki kur farkı etkisi 

5. Dönem içerisinde alınan  hizmetlerle ilişkilendirilen SHM payının gelir giderde kayda alınan 
tutarı  

Elde Tutulan Reasürans Sözleşmeleri  
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Bir raporlama dönemi içerisinde verilen sigorta hizmetlerin sonucu olarak kalan teminatlar ilgili 

yükümlülük azalır ve karşılığında sigorta geliri kaydedilir. Yalnız gelir tutarına aşağıda listelenen 

ve verilen sigorta hizmetleri ile alakalı olmayan kalemler dahil edilmez.    

 Primler için elde edilen nakit girişlerinden kaynaklanan değişimler 

 Yatırım unsurları ile alakalı değişimler 

 3. kişiler adına toplanan işlem esaslı vergiler 

 Sigorta finans gelir ve gideri 

 Sigorta elde etme maliyetleri 

 3. kişilere transfer edilen yükümlülüklerin kayıttan çıkarılması  
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Bilanço 

Bilançoda aşağıdakiler ayrı ayrı gösterilir 

 Varlık bakiyesi veren sigorta sözleşmeleri 

 Yükümlülük veren sigorta sözleşmeler 

 Varlık bakiyesi veren elde tutulan reasürans sözleşmeleri 

 Yükümlülük bakiyesi veren elde tutulan reasürans sözleşmeleri 

 

 

 

Sunum 
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Gelir Gider 

Gelir gider ya da diğer kapsamlı gelir tablosunda gelir gider yazılacak kalemler aşağıdaki 
detayda gösterilir: 

 Sigorta geliri ve giderinden oluşan sigorta sözleşme sonuçları 

 Sigorta finans geliri ya da gideri 

 

Finansal olmayan riskler için yapılan düzeltmedeki değişimler sigorta sonucu  ve sigorta finans 
gelir gideri olarak ayrıştırılmak zorunda değildir. Eğer ayrıştırma yapılmayacak olursa ilgili 
tutarlar sigorta sonuçları içerisine dahil edilir. 

 

Reasürans gelir ve giderleri sigorta gelir ve giderlerinden ayrı olarak raporlanır 

Sunum 
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Sigorta Hizmet Sonuçları 

 

Sigorta sözleşme gruplarından kaynaklanan sigorta geliri gelir giderde gösterilir. Sigorta geliri, 

verdiği teminat ve diğer hizmetlere karşılık hak ettiğini düşündüğü tutarı ifade eder. 

Bir sigorta sözleşmesi grubundan kaynaklanan gerçekleşen teminatlardan, yüklenilen diğer 

sigorta hizmet masraflarından ve diğer tutarlardan oluşan bir sigorta hizmet gideri gelir ve 

gider tablosunda gösterilir.  

Gelir ve gider tablosunda gösterilen sigorta geliri ve sigorta hizmet gideri, yatırım bileşeni 

içermez. 

Sunum 
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Elde Tutulan Reasürans Sözleşmeleri 

Bir reasürans sözleşme grubunun finans gelir ve gideri dışındaki gelir ve giderleri tek bir satırda 

gösterilebilir. Bu sözleşmeler aracılığı ile reasürörden tazmin edilen tutarlar ile ödenen primlerin 

ilgili döneme denk düşen kısmı ayrı ayrı da gösterilebilir. Bu durumda,  

1. İlgili sözleşmeden tazminat taleplerine bağlı olan reasürans nakit akımları reasüran 

sözleşmesinden telafisi beklenen tazminatların bir parçası olarak gösterilir 

2. İlgili sözleşmeden tazminat taleplerine bağlı olmayan reasürörden tahakkuk eden tutarlar 

reasüröre ödenen primlerden bir indirim olarak gösterilir. 

3. Ödenen primlerin dönemle ilişkilendirilen kısmı sigorta gelirinden bir indirim olarak 

gösterilmez. 

Doğası gereği, reasürans sözleşmeleri zararda (onerous) sözleşme olarak değerlendirilemezler.  

 

Sunum 
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Sigorta Finans Gelir ve Gideri 

Sigorta finans gelir ve gideri, bir sigorta sözleşme grubunun bilançoda taşınan değerinde 

paranın zaman değeri ve finansal risklerin etkisi(iskonto) ile bu faktörlerin kendilerinde meydana 

gelen değişikliklerin etkilerinden kaynaklanan değişimlerden oluşur. 

Bir şirket tüm sigorta finans gelir ve giderini ilgili dönemde gelir ve gider tablosunda 

muhasebeleştirebileceği gibi ilk olarak diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydettikten sonra 

sözleşme süresince oluşacağını beklediği toplam sigorta finans gelir ve giderini sistematik bir 

biçimde sözleşme süresince paylaştırarak gelir gider tablosunda muhasebeleştiredebilir. Bu 

konudaki politika kararı portföy bazında verilir. 

Sigorta sözleşmesinin taşınan değerinde kur farklarından kaynaklanan değişiklikler eğer bu 

değişiklikler sigorta finans gelir ve gideri ile ilgili değilse doğrudan gelir gider tablosuna 

kaydedilir.   

Sunum 
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IFRS 17 Örnek Uygulama 

Sözleşme sayısı 100

teminat süresi 3 yıl

Sözleşme tarihinde tahsil 

edilen prim 900

Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3

beklenen nakit çıkışları 200 200 200

r 5.0% 5.0% 5.0%

PV 545

finansal olmayan risk aje 120
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IFRS 17 Örnek Uygulama 

Primlerin 
Tahsili 

İlk Kayda Alma

PV (gelecekteki nakit girişleri) 900

PV (gelecekteki nakit çıkışları) (545)

355

Finansal olmayan risk düzeltmesi (120)

Yerine Getirme Nakit Akımları 235

SHM (235)

İlk Kayda Alınma Anında Yükümlülük 0

PV (gelecekteki nakit girişleri) 0

PV (gelecekteki nakit çıkışları) (545)

(545)

Finansal olmayan risk düzeltmesi (120)

Yerine Getirme Nakit Akımları (665)

SHM (235)

Sözleşme Yükümlülüğü (900)
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İlk Yıl 

 Herşey beklentilerle aynı gerçekleşti 

 

 

 

PV(Gelecekteki 

Nakit Akımları

AJE(Finansal 

Olmayan Riskler) SHM

Sigorta 

Yükümlülüğü 

Açılış Bakiyesi 0 0 0 0

Yeni Sözleşmeler 355 (120) (235) 0

Prim Tahsilatı (900) 0 0 (900)

Sigorta Finans Gideri (27) 0 (12) (39)

Cari Dönem Hizmetlerinden Değişim 40 82 122

Nakit Çıkışları 200 200

Kapanış Bakiyesi (372) (80) (165) (617)
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IFRS 17 Örnek Uygulama 

İkinci Yıl 

 İkinci yıl teminatları beklenenden 50 daha az gerçekleşti 

 3. yıl teminatlarının gerçekleşme tahmini 60 azaltıldı 

  Finansal olmayan risk düzeltmesi 10 azaltıldı. 

 

 

 

t0 Y1 Y2

PV (gelecekteki nakit girişleri) 900 0 0

PV (gelecekteki nakit çıkışları) (545) (372) (133)

355 (372) (133)

Finansal olmayan risk düzeltmesi (120) (80) (30)

Yerine Getirme Nakit Akımları 235 (452) (163)
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IFRS 17 Örnek Uygulama 

İkinci Yıl 

 

 

 İKİNCİ YIL
PV(Gelecekteki 

Nakit Akımları

AJE(Finansal 

Olmayan Riskler) SHM

Sigorta 

Yükümlülüğü 

(BS)

Açılış Bakiyesi (372) (80) (165) (617)

Sigorta Finans Gideri (19) 0 (8) (27)

Gelecek İle ilgili Değişiklikler 57 10 (67) 0

Cari Dönem Hizmetlerinden Değişim 50 40 120 210

Nakit Çıkışları 150 150

Kapanış Bakiyesi (133) (30) (120) (283)



Sigorta Sözleşmeleri 39 

IFRS 17 Örnek Uygulama 

Üçünçü Yıl 

 

 

 ÜÇÜNCÜ YIL
PV(Gelecekteki 

Nakit Akımları

AJE(Finansal 

Olmayan Riskler) SHM

Sigorta 

Yükümlülüğü 

(BS)

Açılış Bakiyesi (133) (30) (120) (283)

Sigorta Finans Gideri (7) 0 (6) (13)

0

Cari Dönem Hizmetlerinden Değişim 0 30 126 156

Nakit Çıkışları 140 0 0 140

Kapanış Bakiyesi 0 0 0 0
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IFRS 17 Örnek Uygulama 

Özet 

 

 

 

Y1 Y2 Y3 Toplam

BİLANÇO

Kasa Banka 700 550 410

Sigorta Yükümlülüğü (617) (283) 0

Özsermaye (83) (267) (410)

GELİR GİDER

Sigorta Geliri (122) (210) (156) (489)

Finans Gideri 39 27 13 79

(83) (183) (143) (410)


