ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Magdeburger Sigorta A.Ş. Genel Kurulu’na
Giriş
1.

Magdeburger Sigorta A.Ş. (“Şirket” veya “Magdeburger Sigorta”) ve bağlı ortaklığı
Metrobor Sigorta A.Ş. (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihli ilişikteki
konsolide bilançosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait konsolide gelir tablosunun,
konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun, konsolide
nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı notlarının (“ara dönem konsolide finansal bilgiler”) sınırlı
denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal
bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34’e (“TMS 34”) “Ara Dönem Konsolide Finansal
Raporlama” uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem
konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı
2.

Yaptığımız sınırlı denetim, 3. ve 4. paragraflarda belirtilen hususlar haricinde, Sınırlı Bağımsız
Denetim Standardı (“SBDS”) 2410’a “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal
Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi” uygun
olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve
muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik
prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide
finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak
yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı
denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf
olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü
bildirmemekteyiz.
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Şartlı Sonucun Dayanağı
3.

19 no’lu dipnotta açıklandığı üzere konsolide edilen Şirket’in bağlı ortaklığı Metrobor Sigorta
A.Ş.’nin 30 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla finansal durum tablolarında yer alan
sırasıyla toplam 23,247,071 TL ve 9,430,284 TL tutarlarındaki sigorta faaliyetlerinden borçlarının
ilgili taraflar ile mutabakat süreci tamamlanamamıştır. Söz konusu mutabakat neticesinde oluşacak
farkların 1 Ocak - 30 Haziran 2019 ve 2018 hesap dönemlerine ait konsolide finansal tablolara
herhangi bir etkisi olup olmadığı belirlenememiştir.

4.

2.8 no'lu dipnotta açıklandığı üzere, konsolide edilen Metrobor Sigorta A.Ş.’nin, 30 Haziran 2019 ve
31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla vadesi geçen alacakların tutarı ve bunlara ilişkin ayrılması gereken
prim alacak karşılığı belirlenememiştir. Söz konusu alacaklar için ayrılması gereken karşılığın
tespiti, bu rapor tarihi itibariyle tamamlanmamış olup söz konusu çalışmaların neticesinde
oluşabilecek düzeltmelerin ilişikteki konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri tarafımızca tespit
edilememiştir.

Şartlı Sonuç
5.

Sınırlı denetimimize göre, 3. ve 4. paragraflarda açıklanan hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek
düzeltmeler haricinde ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle,
TMS 34’e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus
dikkatimizi çekmemiştir.
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