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BİLANÇO DİPNOTLARI:  
1- Bankalar Hesabının .............................................0.- Milyon TL’sı, 
 Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının  412.949.685.-  Milyon TL’sı, 
 İştirakler Hesabının ...............................................0.- Milyon TL’sı, 
 Gayrimenkuller Hesabının .....................................0.- Milyon TL’sı, 
Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir.  
2- Gayrimenkuller 7.520.500.- Milyon TL’sına sigorta edilmiştir. 

3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye’de hayat sigortaları ve hayatla ilgili 

olmak üzere  kaza,malüliyet,hastalık ve her türlü can sigortaları ve bunlarla ilgili reasürans işlemleri 

yapmaktır. 

Şirket bu amaçla Kıbrıs Lefkoşa’da bir şube açmıştır. Şube tüm hisseleri şirkete ait olan ve Kıbrıs Ticaret 

Odası’na kayıtlı bir anonim şirket olarak faaliyet göstermekte ve Şirketin bir bağlı ortaklığı olarak 

muhasebeleştirilmektedir. 

4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : 

Adı Pay Oranı Pay Tutarı 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 62 6.200.000 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 2.000.000 

   

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri 

itibariyle ayrı ayrı) : 

10.000.000 Milyon TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 10.000.000.000 adet hisse senedinin 1.000.000.000 

adedi (A) Grubu, kalan 9.000.000.000 adedi ise (B) Grubu hisse senedidir.Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu 

hisse sentlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir. 

(A) Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz 

tanınmamıştır.  

6- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 

7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : 

Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF 

--- --- --- --- --- 

     

8-  Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler :  

Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi 

--- --- --- 

   

9-  Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : 

Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı 

--- --- 

10- Cari dönemde duran varlık hareketleri : 

 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 15.604.- Milyon TL 
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 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 118.423.- Milyon TL 

 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :  1.023.996.- Milyon TL 

  - Varlık maliyetlerinde (+) :        1.126.392.- Milyon TL 

  - Birikmiş amortismanlarda (-) :     102.396.- Milyon TL 

 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma 

derecesi : Bulunmamaktadır. 

11-  Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Bulunmamaktadır. 

12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : 

 

 

Alacaklar Borçlar 
     
 Ticari Ticari Olmayan Ticari(MilyonTL) Ticari Olmayan 

1) Ortaklar --- --- 14.371 10.000.000 

2) Bağlı Ortaklık --- --- --- --- 

3) İştirakler   --- --- 

13- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, 

bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin 

parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve 

bunların gerekçeleri : 

Bağlı ortaklık olarak muhasebeleştirilen Anadolu Hayat Sigorta  Kıbrıs Şube Müdürlüğü’nün mali tabloları 

cari dönem itibariyle konsolide edilmiştir. 

14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara 

ilişkin bilgi : 

Bu husularda düzeltme ve açıklamayı gerektiren bir durum sözkonusu değildir. 

15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, 

(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde 

açıklanır.) : 

Açıklamayı gerektiren şarta bağlı olayımız yoktur. 

16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Bulunmamaktadır. 

17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 

                                                                             İpotek Tutarı                         Teminat Tutarı 

          Aktif Değer                                                 (Milyon TL)                           (Milyon TL) 

          Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili                       ---                                   317.209.288 

          Hisse Senedi                                                        ---                                         803.072    

          Yatırım Fonu                                                       ---                                         234.747 

          Repo                                                                    ---                                  101.334.387 
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          Toplam                                                                                                      419.581.494  

 

         

           Aktif Değerler üzerinde ipotek mevcut değildir. 

           Teminat tutarı, Sigortalılar adına tutulan menkul kıymetler oluşmakta olup, ilgili yönetmeliklerde 

           belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanmıştır.                                                                              

 

18- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 

Aktif değerlerin toplam sigorta değeri  8.213.072 Milyon TL.sıdır.  

 

19- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 

 

Müşteri               Alacak Tutarı           İpotek ve/veya                         İpotek ve/veya Teminat Tutarı 

Ünvanı               (Milyon TL)            Teminat Türü                                         ( Milyon TL) 

 Acenteler             18.290                   Teminat Mektubu                                 49.200                           

                                                            Gayrimenkul İpoteği                              9.500 

                                                            Hazine Bonosu                                          100 

                                                            Garanti ve Kefaletler                            22.394 

  Diğer                                                  Teminat Mektupları                               2.000                                                  

                                                            Garanti ve Kefaletler                                 108  

                                                                                                                          83.302 

 

20- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 

 

 

 

Taahhüt Türü 

31 Mart 2000 

Taahhüt Tutarı 

Milyon TL. 

Teminat Mektubu 34.578 

 

 

21- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :  

 Şirketin cari dönem itibariyle bankalarda bloke mevduatı bulunmamaktadır. 
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22- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa 

rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet 

bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 

                                                    

 Kayıtlı  

Değer (*) 

(Milyon TL) 

Maliyet  

Bedeli (**) 

(Milyon TL) 

Borsa 

Rayici 

(Milyon TL) 

Hayat Portföy    

Hazine Bonosu - Devlet Tahvili 311.526.505 283.186.225 318.026.140 

Hisse Senetleri 803.071 825.600 803.071 

Yatırım Fonları 234.747 242.239 234.747 

Repo 100.461.888 98.660.725 100.617.360 

Toplam 413.026.211 382.914.789 419.681.319 

    

Elementer Portföy    

Hazine Bonosu – Devlet Tahvili 847.664 757.956 860.621 

Repo 872.499 846.952 877.513 

Toplam 1.720.163 1.604.908 1.738.134 

    

Serbest Portföy    

Hazine Bonosu – Devlet Tahvili 16.942.467 14.702.425 17.845.495 

Yatırım Fonu 6.130.410 5.618.931 6.130.410 

Repo 8.020.223 8.020.223 8.020.223 

Hisse Senedi 5.295.739 4.462.102 5.295.739 

Toplam 36.388.839 32.803.681 37.291.867 

    

İştirakler    

Borsada İşlem Gören 3.107.446 3.673.168 3.107.446 

Borsada İşlem Görmeyen 789.400 789.400 789.400 

Toplam 3.896.846 4.462.568 3.896.842 

 --------------- --------------- --------------- 

Toplam Menkul Kıymetler 455.032.059 421.785.946 462.608.161 

 

(*) Kayıtlı değer, diğer aktifler içerisinde takip edilen repo reeskontlarınıda içermektedir. 

(**) Maliyet bedeli, 31.12.1999 rayiç değerlerini ifade etmektedir.  
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23- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı 

ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : 

 

                                                  Kayıtlı Bedeli 

Menkul Kıymetin Türü               (Milyon TL)                 İhraçcının Adı 

Hisse Senetleri                                 502.324                    T.Şişe Cam Fab.A.Ş. 

Yatırım Fonları                             6.371.062                    Türkiye İş Bankası A.Ş. 

 

24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının 

%20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : 

 

                                                                                31.03.2000 

 

Diğer Aktifler                                                         (MilyonTL) 

Menkul Kıymet Reeskontları                                   1.826.710 

Sigortalılara Ait İhtilaflı Vergi Alacakları             24.248.742 

Mahsup Edilecek Stopaj ve Fonlar                           1.368.751 

Toplam                                                                  27.444.203 

Diğer Pasifler 

Sigortalılara Ait İhtilaflı Vergi Alacakları             24.248.742  

Diğer                                                                          234.957 

Toplam                                                                  24.483.699 

 

25- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif 

toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları  

Bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur 

26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların 

borçluları : 

Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır.  

27- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar 

ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 

Şirket vadesi iki ayı geçmiş prim alacaklarına ilişkin 239.775 Milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. 
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28- - İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler 

ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu 

ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı 

ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız 

denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi 

türde düzenlendiği: 

 

 

 

 

İştirakler 

 

 

İştirak  Tutarı 

     

(MilyonTL) 

 

 

İştirak 

Oranı % 

31.12.1999  

Vergi Öncesi 

Dönem 

Karı/(Zararı) 

 

31.12.1999 

Net Dönem  

Karı/(Zararı) 

 

Mali Tablo 

Hazırlama  

Standardı 

 

Bağımsız  

Denetçi  

Görüşü 

İş Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (**) 

 

 

952.000 

 

 

1,36 

 

 

806.062 

 

 

687.743 

 

Kabül 

görmüş 

muhasebe 

 

 

Şarta 

bağlı 

olumlu 

 

TSKB Menkul 

Değerler A.Ş. 

 

38.400 

 

12,00 

 

166.238 

 

100.567 

 

* 

 

* 

Yatırım Finansman 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 

30.000 

 

12,00 

 

379.155 

 

337.448 

Kabül 

görmüş 

muhasebe  

 

 

olumlu 

Anadolu Hayat Sigorta 

A.Ş. Kıbrıs Şube 

Müdürlüğü (**) 

 

 

50.000 

 

 

100 

 

 

(69.929) 

 

 

(69.929) 

 

 

* 

 

 

* 

Bayek Tedavi Sağlık 

Hizm. Ve İşl. A.Ş. (**) 

 

680.000 

 

2,00 

 

4.177.434 

 

4.177.434 

 

* 

 

* 

Kastamonu Holding 

A.Ş. (**) 

 

1.000 

 

0,08 

 

(4.689) 

 

(4.689) 

 

* 

 

* 

İş Net Elektronik Bilgi 

Ür.Dağ. Tic. Ve 

İletişim Hizm. A.Ş. (**) 

 

 

20.000 

 

 

2,00 

 

 

47.792 

 

 

26.682 

 

 

* 

 

 

* 

Toplam 1.771.400      

 

1,771,400 Milyon TL tutarındaki şirket iştiraklerinin 799.600 Milyon TL’lik kısmı borsada işlem görmektedir. 
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* 31.12.1999 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiştir. 

** Bilanço tarihi itibariyle, Şirket’in, Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. Kıbrıs Şube Müdürlüğü’ndeki payı 

%100’dür ve bağlı ortaklık konumundadır. Yine bilanço tarihi itibariyle, Şirket’in İş Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşleri A.Ş., Kastamonu Holding A.Ş. ve İş Net 

Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’deki payları %10’un altındadır ve bu 

şirketler bağlı menkul kıymet konumundadır. Ancak mali tablolar Sigorta Murakabe Kanunu 

hükümlerindeki formata göre hazırlandığı için bu gösterim uygulanmamıştır. 

 

29- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz 

hisse senedi tutarları : 

Cari dönemde iştirak ve bağlı ortaklıklardan sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi alınmamıştır.  

30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : 

Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır. 

31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : 

 

Yıl Yeniden Değerleme 

1997 1.221.703 

1998 2.132.766 

1999 2.650.699 

 

32- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı 

paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : 

     

         31.03.2000                                                                          Kur                           Tutarı 

       Yabancı Para Alacağı                    Döviz Tutarı             (31.03.2000)              (Milyon TL) 

     Bankalar (DTH) 

     Amerikan Doları                                448.512                     588.318                      263.868 

    Alman Markı                                      593.287                      286.664                      170.074 

    İsviçre Frangı                                       59.158                       352.247                       20.838 

    Hollanda Florini                                   55.711                       254.420                       14.174 

    Euro                                                      12.742                      560.667                          7.144 

    Fransız Frangı                                       21.859                       85.473                           1.868 

    İngiliz Sterlini                                            300                      934.872                              281 

    Belçika Frangı                                      54.534                         13.899                             758 

33- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı : 

Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 
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34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : 

 

 31.03.2000 

Üst Düzey Yönetici 12 

Yönetici 57 

Teknik Uzman Personel 42 

Memur 112 

Diğer 24 

Toplam 247 

 

35- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : 
Şirketimiz SPK tebliğleri uyarınca önceki dönemlerde aktifler içerisinde göstermiş olduğu değerleme farklarını 
cari dönemde menkul değerler cüzdanı içerisinde muhasebeleştirmiştir. 
 
Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 

 a) Amortisman giderleri : 

  aa) Normal amortisman giderleri :                                        48.401 (Milyon TL) 



ŞİRKETİN ÜNVANI  
  

Sayfa No: 9 
 

                                                                              
 

(Yetkili İmza / Paraf) 

  ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri :   102.396 (Milyon TL) 

 b) İtfa ve tükenme payları :                                                                118.423 (Milyon TL) 

2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 

Dönemin reeskont ve karşılık giderleri  1.313.878 Milyon TL olup; Bunun 257.940 Milyon TL’si dönem 

kıdem tazminat giderlerinden 239.775 Milyon TL’si vadesi iki ayı geçmiş tahsil edilemeyen prim 

alacaklarından ve 816.163 Milyon TL’si Hisse senedi değer azalış karşılığı olarak ayrılmıştır.  

3- Dönemin tüm finansman giderleri :  Şirketin dönem finansman gideri bulunmamaktadır.        

 a) Üretim maliyetine verilenler :     --- 

 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler :    --- 

 c) Doğrudan gider yazılanlar :   --- 

4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar 

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :  

Dönemin finansman giderlerinde ortaklar,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili bir tutar bulunmamaktadır. 

5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar 

ayrıca gösterilecektir.) : 

Cari dönemde ortaklarımızdan Destek Reasürans A.Ş.’den 504 Milyon TL.’lik prim geliri elde edilmiştir. Aynı 

dönemde ortaklarımızdan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne 10.000 Milyon TL. prim ödenmiştir. 

6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar 

içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 

Ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye dönem içinde poliçe tahsilatları için ödenen komisyon gideri 825.416 

Milyon TL., poliçe üretimleri için  ödenen komisyon gideri 117.845 Milyon TL ve tazminat ödemeleri için ise 

54.936 Milyon TL gider mevcuttur.  

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst 

yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 

Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 167.222 Milyon 

TL.dir 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 

giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 

Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama 

maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : 

Şirketin stoğu bulunmamaktadır. 

 

 

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 

Şirketin stoğu bulunmadığı için stok sayımı yapılmamıştır.Şirket sahip olduğu ayniyat mevcudu için sayım 

yapmıştır.  



ŞİRKETİN ÜNVANI  
  

Sayfa No: 10 
 

                                                                              
 

(Yetkili İmza / Paraf) 

11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile 

hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve 

hizmetlere ilişkin tutarları : 

Şirketin yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 

12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : 

İşletmenin satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonları yoktur. 

13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını 

gösteren açıklayıcı not : 

31.12.1999 tarihi itibariyle Şirketimiz 74.644.234 Milyon TL.prim, 168.368 Milyon Tl alınan komisyon ve 

244.872.937 Milyon TL faiz,menkul kıymet alım-satım kazancı ve temettü geliri elde etmiştir.Şirketin 

12.222.249 Milyon TL işletme ve personel gideri 3.669 Milyon TL menkul kıymet satış zararı olmuştur. 

14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 

Cari dönem itibariyle  

                                                                   31/03/2000  

Dönem Karı    7.944.069 

Kurumlar Vergisi Karşılığı (-)  3.225.698  

Vergi Sonrası Kar   4.718.371 

Hisse Başına Kar TL      471,837 

Hisse Başına Kar %        47,018 

 

15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve 

hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : 

Bu durum sigorta şirketleri için geçerli değildir. 

16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet 

satış miktarlarındaki değişmeler :                                                 

                                                          31.03.2000             31.03.1999            Değişim  

Alınan Primler (Brüt)     Sağlık          5.671.912              2.268.627               % 150 

                                        Hayat        23.531.175            12.860.266               %  83 

                                        Toplam     29.203.087            15.128.893 

 

 

 


