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Paris, 28 Temmuz 2017 – 07.30 

 

Coface 2017 Yılı İlk 6 Aylık Dönem Sonuçları: 
İşletme gelirleri yüzde 17,5 yükseldi ve net gelir 20,2 milyon € olarak 
gerçekleşti  
2017 yılı için göstergeler iyileşiyor: Net hasar prim oranı 3 puan iyileşerek 
yüzde 58’in altına indi  

• Ciro: Sabit kapsam1 ve döviz kurları ile 691,7 milyon € düştü  (%0,5)  

- 2017 yılı ikinci çeyrek cirosu bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 yükseldi  

- Sigortalı müşterilerin cirolarının da etkisi ile bu çeyrekte olgunlaşmış pazarlarda  ciro yüzde 2,1 arttı  

- Yükselen pazarlarda ise daralma esnedi  

• Net hasar prim oranı yüzde 58,3, net bileşik oran yüzde 93,7 

- 2017 yılı ikinci çeyreğinde brüt hasar prim oranı Asya’daki toparlanma sayesinde (yüzde 61,5) 3,6 

puan iyileşerek yüzde 54,2’ye indi (2017 birinci çeyreğinde yüzde 57,8 idi)   

- Net hasar prim oranı yüzde 58,3 ile istikrarlı bir seyir izledi. 2017 birinci çeyreğinde pozitif döviz kuru 

etkisinin tersine döndüğü gözlendi: Döviz hariç net hasar prim oranı 4,8 puan iyileşti (2017 ikinci 

çeyrek yüzde 55,5) 

- Net maliyet oranı yüzde 35,5 ve İtalya’da alınan  tek seferlik mali ücret dışarıda tutulduğunda yüzde 
34,0. 

• Net gelir 20,2 milyon € 

- İşletme geliri yüzde 17,5 yükselerek 46,5 milyon €’ya ulaştı  

• Fit to Win programı planlandığı gibi devam ediyor; yılın tamamına ait net hasar prim oranı göstergeleri 
yükseldi  

- Bilgi, risk altyapısı ve teknoloji yatırımları devam ediyor  

- Yılın tamamına ilişkin 10 milyon €’luk hedef doğrultusunda, yılın şimdiye kadarki bölümünde 5,4 
milyon € maliyet tasarrufu sağlandı  

- 2017 yılı için net hasar prim oranı göstergeleri iyileşiyor: yüzde 58’in altında  

• Tahmini ödeme gücü oranı: Yüzde 1482 ile hedef aralığında  
 

Aksi belirtilmediği sürece, değişimler 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi ile karşılaştırmalıdır  
1 Sabit çevre = Kamu İhracat Garantileri Yönetimi hariç (2016 yılı ilk 6 aylık döneminde 25,7 milyon € idi). 

Coface 1 Ocak 2017 itibariyle bu faaliyete son vermiştir; bu faaliyetten etkilenen 2016 rakamları 2017 yılı ile karşılaştırılabilir olması için 
yeniden beyan edilmiştir  

2 Bu sunumda açıklanan tahmini ödeme gücü oranı, Solvency II’nin Coface tarafından yapılan yorumlamasına dayalı bir ön hesaplamadır. 
Nihai hesaplama daha farklı bir ödeme gücü oranı verebilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetimden 

geçmemiştir. 

 
 

Coface CEO’su Xavier Durand’ın görüşleri:  
 

“Fit to Win planı kapsamında alınan önlemlerin etkisi hâlihazırdaki daha olumlu ekonomik ortamda gerçekleşmeye 

devam ediyor. 2017 yılının ikinci çeyreğinde, özellikle hasarların yıllık bazda en düşük seviyeye ulaştığı Asya 

Pasifik bölgesinde hasar prim oranımızda devam eden iyileşme sayesinde 12,9 milyon €’luk bir net kar elde ettik. 

Operasyonel verimlilik planımız kapsamında 5,4 milyon €’luk tasarruf sağladık ve yılın tamamına ilişkin 10 milyon 

€’luk hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Son olarak, ikinci çeyrekte, müşterilerimizin artan ciro seviyeleri  ve olgun 

pazarlardaki toparlanma sayesinde Coface’ın cirosu yüzde 1,2 artış kaydetti. Bu unsurlar yılın tamamına ait net 

hasar prim oranı hedefimizi yüzde 61’in altından yüzde 58’in altına indirmemizi sağlamıştır. 2016 yılında açıklanan 

stratejik planımızın uygulanması üzerinde odaklanmaya devam ediyoruz.” 
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30 Haziran 2017 itibariyle kilit rakamlar  

 

 

 
 

Kilit oranlar 2016 1. Yarı 2016 1. Yarı 

yayınlanan KİGY hariç * 

2017 1. Yarı 
% 

% 

Döviz 
etkisi hariç 

Reasürans hariç net hasar prim oranı 60,8 60,8 58,3 (2,6) puan 

Reasürans hariç net maliyet oranı 31,4 34,4 35,5 +1,1 puan 

REASÜRANS HARİÇ BİLEŞİK ORAN 92,2 95,2 93,7 (1,5) puan 
 

Bilanço kalemleri, milyon € 
2016 

yayınlanan 
2017 1. Yarı % 

% 

Döviz 
etkisi hariç 

Toplam özsermaye (grup payı) 1.755,2 1.749,3 (0,3)% 

ÖDEME GÜCÜ ORANI 1 %150 %148 (2) puan 

 
 

* Kamu ihracat garantileri yönetimi (KİGY) hariç 2017 birinci yarı ve 2016 birinci yarı karşılaştırmasıdır. Coface 1 Ocak 2017 itibariyle bu faaliyete son 

vermiştir. Bu faaliyetten etkilenen 2016 rakamları 2017 yılı ile karşılaştırılabilir olması için yeniden beyan edilmiştir. 

 
1 Bu sunumda açıklanan tahmini ödeme gücü oranı, Solvency II’nin Coface tarafından yapılan yorumlamasına dayalı bir ön hesaplamadır; nihai hesaplama 

daha farklı bir ödeme gücü oranı verebilir. Tahmini ödeme gücü oranı denetimden geçmemiştir. 

P R E S S R E L E A S E 

Gelir beyanı kalemleri, milyon € 
2016 1. 
Yarı 
yayınlanan 

2016 1. 
Yarı KİGY 

hariç* 

2017 1. Yarı  % 
% 

Döviz etkisi 
hariç 

Brüt kazanılmış primler  565,7 565,7 565,6 (0,0) (0,7) 

Hizmetler geliri  151,0 125,2 126,2 +0,7 +0,2 

GELİR  716,7 691,0 691,7 +0,1 (0,5) 

SİGORTALAMA GELİRİ / REASÜRANS SONRASI ZARAR  28,9 16,7 21,5 +28,8 

Yatırım geliri, yönetim giderleri düşüldükten sonra  24,6 24,6 25,9 +5,2 

CARİ İŞLEME GELİRİ  53,5 41,3 47,4 +14,7 

Diğer işletme geliri / giderleri  (1,8) (1,8) (0,9) (46,8) 

İŞLETME GELİRİ 51,8 39,5 46,5 +17,5 

NET GELİR 25,6 17,6 20,2 +14,8 +13,6 

 

Coface SA Yönetim Kurulu 27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2017 yılının ilk yarısına ait özet konsolide mali tabloları incelemiştir. Mali 

tablolar Denetim Kurulu tarafından da incelenecektir. 

2017 yılının ilk yarısına ait bu özet konsolide mali tablolar şirket denetçileri tarafından sınırlı bir denetime tabi tutulmuştur. Bu incelemeye ilişkin rapor yayınlanma 

aşamasındadır. 
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1. Ciro  

 
Coface, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1’lik bir artış ve sabit kur ile 

yüzde 0,5’lik bir düşüş ile 691,7 milyon €’nun üzerinde bir ciro kaydetti. Bu rakamlar, 2016 yılı sonunda Fransız 

devletinin ihracat garantileri yönetiminin devredilmesi sebebiyle düzeltilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu faaliyet 2017 

yılının ilk 6 aylık dönemindeki ciro üzerinde bir etki yaratmamıştır. 

 
2017 yılının ilk 6 aylık döneminde, düşük ancak genelleşmiş bir ekonomik iyileşme karşısında, Coface 

müşterilerinin cirosundaki artış (yüzde 2,7) sayesinde prim hacimleri de yükselmiştir. 2017 yılının birinci çeyreğinde 

olduğu gibi, sigortalı şirketlerin cirolarındaki artış tüm bölgelerde olumlu bir etki yaratmıştır. Fiyat değişimi negatif 

kalmıştır (yüzde 1,3)%, ancak önceki dönemler ile karşılaştırıldığında biraz daha iyi bir performans kaydetmiş, bazı 

olgunlaşmış pazarlar ise önemli rekabet baskıları yaşamaya devam etmiştir. Latin Amerika ve  Asya’daki fiyatlar 

artmaya devam  etmektedir.. 

 
Kuzey Amerika’da, bu yıl görülmeyen birkaç büyük çaplı anlaşmanın yapıldığı 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi ile 

karşılaştırıldığında ciro yüzde 8,1, sabit kur bazında ise yüzde 10,8 düşmüştür. Grup aynı zamanda Kanada’daki 

karsız sözleşmeleri iptal etmiştir. 

 
Orta ve Doğu Avrupa’da ciro yüzde 2,4 artarken, sabit kur bazında değişim yüzde 0,0 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

bölgedeki ticaret performansı oldukça olumlu devam etmektedir, ancak  Polonya’daki önceki yıla ait fiyat 

düzeltmeleri ve Avusturya’da yeniden yaşanan fiyat düşüşü dengeleyici bir etki yaratmıştır. 

 
İtalya ve İspanya’nın sürükleyici etkisi ile bölgede devam eden iyi ticaret ivmesi sayesinde, Akdeniz ve Afrika 

bölgesinde döviz etkisi hariç primler yüzde 5,0 artmıştır.  

 
Yükselen piyasalardaki performans yine büyük değişkenlikler göstermeye devam etmiştir. Latin Amerika’da cirolar 

yüzde 7,5 artarken (sabit kur bazında yüzde 2,9), Grubun Meksika’da ihtiyatlı bir tutum izlemesi sebebiyle önceki 

dönemlere göre yavaşlama kaydedilmiştir. Asya’da, düşüş halen önemli ölçekte olmasına rağmen kademeli bir 

iyileşme kaydedilmiştir (yüzde 7,7 ve sabit kur bazında yüzde 10,5) ve risk eylem planlarının etkilerinin önemli bir 

bölümü artık geride kalmıştır. 

 

 
Toplam gelir – milyon € 

2016 1. Yarı 
yayınlanan 

2016 1. Yarı 
KİGY hariç * 

2017 1. Yarı % 
% 

Döviz etkisi 
hariç 

Kuzey Avrupa  158,2 158,2 155,0 (2,0) (2,0) 

Batı Avrupa  167,0 141,3 142,5 +0,8 +2,3 

Orta ve Doğu Avrupa  61,3 61,3 62,8 +2,4 (0,0) 

Akdeniz ve Afrika  166,3 166,3 174,5 +4,9 +5,0 

Kuzey Amerika 68,9 68,9 63,3 (8,1) (10,8) 

Latin Amerika 39,5 39,5 42,5 +7,5 +2,9 

Asya Pasifik 55,5 55,5 51,2 (7,7) (10,5) 

Grup Toplamı  716,7 691,0 691,7 +0,1 (0,5) 

* Kamu ihracat garantileri yönetimi (KİGY) hariç 2017 birinci yarı ve 2016 birinci yarı karşılaştırmasıdır. Coface 1 Ocak 2017 itibariyle bu 

faaliyete son vermiştir. Bu faaliyetten etkilenen 2016 rakamları 2017 yılı ile karşılaştırılabilir olması için yeniden beyan edilmiştir. 

P R E S S R E L E A S E 
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2017 yılının ilk 6 aylık döneminde yeni iş üretimi 71 milyon € ile 2016 yılının aynı dönemine göre 11 milyon € 

düşmüştür. Ancak, olgun piyasalardaki yeni iş üretimi Almanya hariç artmıştır. Meksika ve Türkiye gibi belirli 

ülkelerdeki ihtiyatlı sigortalama uygulamaları yükselen piyasaları etkilemeye devam etmiştir. Son olarak, Coface’ın 

müşteri tutma oranı son dört yıllık dönemdeki en yüksek seviye olan yüzde 91,0’a ulaşmıştır. 

 
2. Sonuçlar  

 

– Bileşik Oran  

Grubun net bileşik oranı 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 93,7, 2017 yılının ikinci çeyreği için de yüzde 95,4 
olarak gerçekleşmiştir.  

 

(i) Hasar Prim Oranı  

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde brüt hasar prim oranı yüzde 56,0 olarak gerçekleşmiş %, 2016 yılının ilk 6 aylık 

dönemine (yüzde 61,9) göre 5,9 puanlık bir iyileşme kaydedilmiştir. Bunda 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 61,5 

ile son bir yıldaki en düşük brüt hasar prim oranını kaydeden Asya’nın etkisi özellikle belirleyici olmuştur. 2017 

yılının birinci çeyreğinde Kuzey Amerika’da gözlenen iyileşme teyit edilmiştir. Her ne kadar halen oldukça iyi 

seviyelerde olsa da Batı Avrupa’daki artan hasar prim oranları burada özellikle dengeleyici bir etki yaratmıştır (2017 

ikinci çeyrekte yüzde 51,1). 

Grubun 2017 yılının ilk 6 aylık dönemindeki net hasar prim oranı yüzde 58,3 ile önceki çeyrek ile neredeyse aynı 

seviyelerde kalmıştır (2017 birinci çeyrekte yüzde 58,2 idi). Bu belirgin istikrar altta yatan önemli bir iyileşmeyi 

maskelemiştir: 2017 birinci çeyreği, yayınlanan  hasar prim oranını yüzde 2,1 düşüren pozitif döviz etkisinden 

yararlanmıştır. Bu etki 2017 ikinci çeyrekte neredeyse tamamen tersine dönmüştür. Döviz etkisi hariç olmak üzere, 

iyileşen brüt oranlarını yansıtan bir şekilde, net hasar prim oranı önceki çeyreğe göre 4,8 puan iyileşmiş ve yüzde 

55,5’e ulaşmıştır. 

2017 yılının ilk 6 aylık dönemindeki sonuçlar göz önüne alındığında, Coface yılın tamamı için net hasar prim 

oranında iyileşme bekliyor (yüzde 58’in altında). Bu önceki döneme göre 3 puanlık bir iyileşme anlamına geliyor. 

“Fit to Win” girişimlerinin etkilerini arttıran daha olumlu ekonomik ortam, sonuçlarda da beklenenden daha hızlı bir 

iyileşme sağlıyor. 

(ii) Maliyet oranı  

Coface operasyonel verimlilik programını uygulamaya devam ediyor. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde kaydedilen 
tasarruf 5,4 milyon €’ya ulaşmıştır ve Grubun yılın tamamı için belirlenen 10 milyon €’luk maliyet tasarrufu hedefine 
bağlı kalmasını sağlamıştır. 

Grubun reasürans sonrası maliyet oranı 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 35,5’te kalmıştır. 2017 yılının 

ikinci çeyreğinde, Grup 6 milyon €’luk bir tek seferlik finansal ücret kaydetmiş (İtalya) ve bu Grubun 2017 yılının 

ikinci çeyreğindeki net maliyet oranını 1,4 puan yükseltmiştir.  

– Finansal gelir  

Portföy yönetimi 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde net 8,6 milyon €’luk sermaye kazancı kaydetmiştir. 2017 yılının 

birinci çeyreğinde olduğu gibi, döviz etkileri teknik sonuçta yer alan tazminatı da içermektedir. Kümülatif olarak, 

2017 yılının ilk 6 aylık dönemindeki döviz katkısı (Net döviz kazancı / zararı) 2,2 milyon € negatif gerçeklemiştir 

(2017 yılının birinci çeyreğinde 88 milyon € idi). 

2017 yılının ilk 6 aylık dönemi sonu itibariyle risksiz oranlardaki hafif artışa rağmen, tarihsel olarak en düşük 

seviyelerdeki faiz oranları ağırlığını hissettirmektedir. Bu bağlamda, Coface portföy getirisindeki düşüşü sınırlamıştır 

ve 20,7 milyon €’da tutmuştur (2016 yılının ilk 6 aylık döneminde 21,5 milyon € idi).  

P R E S S R E L E A S E 
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2016 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 0,9 olan sermaye kazancı hariç muhasebe getirisi1, 2017 yılının ilk 6 aylık 

döneminde hafif bir düşüş ile yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir.  

 
– İşletme geliri ve net gelir  

 

30 Haziran 2017 itibariyle işletme geliri 2016 yılının ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 17,5’lik artış ile 46,5 milyon €’da 
gerçekleşmiştir. Bu rakam, Fit to Win kapsamında planlanan yatırım ve yeniden yapılandırma maliyetlerine karşılık 
gelen 0,8 milyon €’luk ücreti de içermektedir.. 

 

Net gelir (grup payı) 20,2 milyon € olarak gerçekleşmiştir ve bunun 12,9 milyon €’luk bölümü 2017 ikinci çeyreğine 

aittir. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde vergi oranları önceki çeyrekler ile uyumlu olarak yüzde 49 ile yüksek 

seviyelerde kalmıştır. 

 
3. Özsermaye  

 
30 Haziran 2017 itibariyle, IFRS bazlı özsermaye (grup payı) yüzde 0,3’lük bir düşüş ile 1 milyar 749.3 milyon € 

olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu çeyrek sırasında özsermayedeki değişiklik temel olarak 20,2 milyon €’luk pozitif 

net gelirin ve 2017 ikinci çeyreğinde yapılan 20,4 milyon €’luk kar payı ödemesinin bir sonucudur. Tahmini ödeme 

gücü oranı, yüzde 148 ile hedef aralığındadır 2. 

 
4. Görünüm  

 
Coface “Fit to Win” stratejik planını uygulamaya devam etmektedir.  

 
2017 yılının ilk 6 aylık dönemi sonuçları göz önüne alındığında, Coface yılın tamamı için net hasar prim oranında 

iyileşme bekliyor (yüzde 58’in altı).  Bu bir önceki döneme göre 3 puanlık bir iyileşme anlamına geliyor. Fit to Win 

girişimlerinin etkilerini arttıran daha olumlu ekonomik ortam sonuçlarda beklenenden daha hızlı bir iyileşme 

sağlıyor. 

 
Grup 2017 yılı için belirlediği 10 milyon €’luk maliyet tasarrufu hedefine ulaşacağı konusunda kendine 

güvenmektedir, ancak yıla ait yatırım ve yeniden yapılandırma ücretlerinin 21 milyon €’ya ulaşması beklenmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Muhasebe karlılık oranı ortalama yatırım portföyüne dayalı olarak hesaplanmaktadır.  
2 Burada belirtilen tahmini ödeme gücü oranı Coface’ın Solvency II yorumlamasına dayalı bir ön hesaplamadır; nihai hesaplama farklı bir ödeme 

gücü oranı verebilir. Tahmini ödeme gücü oranı  denetimden geçmemiştir. 
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Finansal analistler ile konferans görüşmesi  

 
Coface’ın 2017 yılı ilk 6 aylık sonuçlarının tartışılması amacıyla, 28 Temmuz 2017 günü Paris saati ile 09:30’da 

finansal analistler ile bir konferans görüşmesi yapmıştır.   

Sunuma şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.coface.com/Investors/Financial-reporting 
 

 

Ek 

Çeyrek sonuçları  
 

 
% Döviz 

Hariç %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kamu ihracat garantileri yönetimi (KİGY) hariç 2017 birinci yarı ve 2016 birinci yarı karşılaştırmasıdır. Coface 1 Ocak 2017 itibariyle bu 
faaliyete son vermiştir. 
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Gelir beyanı kalemler, milyon € – 
2016 rakamları KİGY hariç* 

 2016 1.Ç 2016 2.Ç 2016 3.Ç 2016 4.Ç 2017 1.Ç  2017 2.Ç 

Brüt kazanılan prim  288,5 277,2 275,8 273,6 282,2 283,4 

Hizmetler geliri  64,5 60,8 58,5 59,0 66,1 60,0 

GELİR 353,0 338,0 334,3 332,7 348,3 343,4 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ/ 
ZARARI   

20,8 (4,1) (21,5) (8,5) 14,5 7,0 

Yatırım geliri, yönetim giderleri 
düşüldükten sonra  

10,8 13,8 18,5 4,9 5,6 20,2 

CARİ İŞLETME GELİRİ  31,6 9,7 (3,0) (3,5) 20,1 27,3 

Diğer işletme gelirleri/ giderleri  (1,0) (0,8) (0,5) 55,7 -1,0 0,0 

İŞLETME GELİRİ 30,6 9,0 (3,4) 52,2 19,2 27,3 

NET GELİR 18,6 -1,0 (16,4) 23,3 7,3 12,9 

 

Gelir beyanı kalemler, milyon € – 
2016 yayınlanan 

 2016 1.Ç 2016 2.Ç 2016 3.Ç 2016 4.Ç 2017 1.Ç  2017 2.Ç 

Brüt kazanılan prim  288,5 277,2 275,8 273,6 282,2 283,4 

Hizmetler geliri  76,5 74,5 72,9 72,3 66,1 60,0 

GELİR 365,0 351,7 348,7 345,9 348,3 343,4 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ/ 
ZARARI   

26,5 2,4 (13,5) (2,6) 14,5 7,0 

Yatırım geliri, yönetim giderleri 
düşüldükten sonra  

10,8 13,8 18,5 4,9 5,6 20,2 

CARİ İŞLETME GELİRİ  37,3 16,3 5,0 2,4 20,1 27,3 

Diğer işletme gelirleri/ giderleri  (1,0) (0,8) (0,5) 55,7 (1,0) 0,0 

İŞLETME GELİRİ 36,3 15,5 4,5 58,1 19,2 27,3 

NET GELİR 22,3 3,3 (11,2) 27,1 7,3 12,9 

 

http://www.coface.com/Investors/Financial-reporting
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Kümülatif sonuçlar  
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* Kamu ihracat garantileri yönetimi (KİGY) hariç 2017 birinci yarı ve 2016 birinci yarı karşılaştırmasıdır. Coface 1 Ocak 2017 itibariyle bu 
faaliyete son vermiştir. 
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P R E S S R E L E A S E 

Gelir beyanı kalemler, milyon € – 
2016 rakamları KİGY hariç* 

2016 1.Ç 2016 1.Y 2016 3Ç 2016 MY 2017 1.Ç 2017 1.Y 

Brüt kazanılan prim  288,5 565,7 841,5 1,115,1 282,2 565,6 

Hizmetler geliri  64,5 125,2 183,8 242,8 66,1 126,2 

GELİR 353,0 691,0 1,025,3 1,357,9 348,3 691,7 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ/ ZARARI   

20,8 16,7 (4,8) (13,2) 14,5 21,5 

Yatırım geliri, yönetim giderleri düşüldükten 
sonra  

10,8 24,6 43,1 48,0 5,6 25,9 

CARİ İŞLETME GELİRİ  31,6 41,3 38,3 34,8 20,1 47,4 

Diğer işletme gelirleri/ giderleri  (1,0) (1,8) (2,2) 53,5 (1,0) (0,9) 

İŞLETME GELİRİ 30,6 39,5 36,1 88,3 19,2 46,5 

NET GELİR 18,6 17,6 1,2 24,4 7,3 20,2 

 

Gelir beyanı kalemler, milyon € – 
2016 yayınlanan 2016 1.Ç 2016 1.Y 2016 3Ç 2016 MY 2017 1.Ç 2017 1.Y 

Brüt kazanılan prim  288,5 565,7 841,5 1,115,1 282,2 565,6 

Hizmetler geliri  76,5 151,0 223,9 296,2 66,1 126,2 

GELİR 365,0 716,7 1,065,4 1,411,3 348,3 691,7 

REASÜRANS SONRASI 
SİGORTALAMA GELİRİ/ ZARARI   

26,5 28,9 15,4 12,9 14,5 21,5 

Yatırım geliri, yönetim giderleri düşüldükten 
sonra  

10,8 24,6 43,1 48,0 5,6 25,9 

CARİ İŞLETME GELİRİ  37,3 53,5 58,5 60,9 20,1 47,4 

Diğer işletme gelirleri/ giderleri  (1,0) (1,8) (2,2) 53,5 (1,0) (0,9) 

İŞLETME GELİRİ 36,3 51,8 56,3 114,4 19,2 46,5 

NET GELİR 22,3 25,6 14,4 41,5 7,3 20,2 
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2017 MALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir) 

2017 ilk 9 aylık dönem sonuçları: 25 Ekim 2017, piyasa kapanışı sonrası 

 
 

FİNANSAL BİLGİ 

Bu basın bülteni ve Coface SA’nın düzenlemeye tabi bilgileri Grup web sitesinde mevcuttur: 

http://www.coface.com/Investors 
 

Alternatif Performans Ölçüleri (APM) hakkında düzenlemeye tabi bilgiler için,  
2017 1. Dönem Ara Finansal Raporuna ve 2016 Tescil Belgemize bakabilirsiniz. 

 

 

SORUMLULUK REDDİ  - Bu basın bülteninde yer alan belirli beyanlar, gelecekteki olaylar, eğilimler, projeler veya hedefler ile önemli ölçüde ilişkili  
tahminler içerebilir. Bu tahminler yapıları gereği tespit edilmiş veya edilmemiş riskler ve belirsizlikler içerirler ve gerçek sonuçlar ile bu beyanlarda 
belirtilen sonuçlar arasında önemli uyuşmazlıklara yol açabilecek birçok faktörden etkilenebilirler. Coface Grubu’nun iş faaliyetlerini etkileyebilecek 
belirli önemli faktörlerin, risklerin ve belirsizlikleri bir açıklamasını elde etmek için, 12 Nisan 2017 tarihinde  R.17-016 sayılı yazı ile AMF’ye sunulan  
Coface Grubu 2016 Tescil Dokümanının  “Yönetim Kurulu Başkanı’nın kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetim prosedürleri ile ilgili raporu”  
başlıklı Bölüm 2.4’üne ve  “Başlıca risk faktörleri ve Grup bünyesinde nasıl yönetildikleri” başlıklı Bölüm 5’e bakınız. Coface Grubu bu tahminlere 
ilişkin herhangi bir güncelleme yayınlama ve gelecekte meydana gelebilecek olaylar veya başka koşullar ile ilgili yeni bilgiler sunma niyeti veya 
yükümlülüğü olmadığını beyan eder. 

 

P R E S S R E L E A S E 

Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar hem de 
ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler sunmaktadır. Grup 
2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 
100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 50.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına 
almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel 
şekilde izleyen 660 analistin ve risk değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk 
değerlendirmeleri yayınlamaktadır. 
 
 
www.coface.com.tr 
                                                                             
Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A       
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

 

 
MEDYA İRTİBAT:  
Leyla ZERGER SİDAL – T. +90 (212) 385 99 60 leyla.zerger@coface.com  
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