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Paris, 23 Nisan 2020 – 17:35 

Birinci çeyrekte sağlam bir işletme performansı kaydedildi ancak COVID-19 krizinin 
ilk etkilerinin yansımaları görüldü  

• Ciro: Sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,9 artışla 370 milyon € oldu  

- Karantina önlemleri öncesinde rekor düzeyde müşteri bağlılığı (yenileme) oranı ve güçlü yeni firma eklenmesi  

- Müşteri faaliyetlerinde yavaşlama devam etti. Bu eğilimin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması beklenmektedir.  

- Ticari Alacak Sigortası sabit döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,02 arttı  

- Hizmetlerde yüzde 12 ile dinamik bir artış kaydedildi.  

• Net hasar prim oranı 14,5 puanlık artış ile yüzde 57,1, net bileşik oran ise yüzde 86,8 oldu 

- Brüt hasar prim oranı (yüzde 55,2) mevcut krizle ilgili olmayan büyük hasar taleplerinden (yüzde 9) ve 2020 için beklenen 

hasar taleplerindeki artıştan etkilendi.  

- Sıkı maliyet kontrolü sayesinde net maliyet oranı, 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 31,9’luk orana göre 2,2 puanlı bir 

iyileşme kaydedilerek yüzde 29,7 oldu;   

- 2020 yılının ilk çeyreğine ait net bileşik oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 12,3 puanlık artış ile yüzde 86,8 oldu  

• Net gelir (grup payı) 12,7 milyon € ve yıllık baza getirilmiş ortalama maddi öz sermaye getirisi (RoATE) yüzde 3,0 

olarak gerçekleşti.  

• Coface koronavirüs krizine karşı aşağıdaki önlemleri alarak faaliyetlerini hızlı ve proaktif bir şekilde uyarladı: 

- Yeni ortama uyum çabaları sonucunda Mart ayı ortalarından bu yana çalışanların yüzde 95’ten fazlası evden çalışıyor  

- Yıl başından bu yana koruyucu önlemler iki katına çıkarıldı  

- Uyarlayıcı bir proje ve yatırımın yeniden önceliklendirme stratejisi  

• Coface krize güçlü bir mali durum ile giriyor: 

- Belirli riskli varlık sınıflarına mecburiyeti azaltmak amacıyla erken aşamada alınan önlemler sayesinde kriz öncesine 

göre neredeyse üç katına çıkarak yatırım portföyünün yüzde 21’ine ulaşan bir likidite seviyesi 

- Yüksek seviyede bir ödeme gücü. Ödeme gücü oranı 31 Aralık 2009 itibariyle yüzde 190 olarak tahmin ediliyordu. Kar 

payı dağıtma teklifi sunmama kararı üzerine, 31 Mart 2020 itibariyle finansal varlıkların değerlemesindeki sert düşüş de 

dikkate alındığında, bu oranın yüzde 195’e** ulaştığı tahmin edilmektedir (yüzde 155 ile yüzde 175 arasında belirlenen 

konfor aralığının üzerinde).   

- Başta Fransa ve Almanya olmak üzere hükümetler ile birlikte ekonomilerin desteklenmesinde aktif bir katılım 

sağlanmıştır  
Aksi belirtilmediği sürece, değişim karşılaştırmaları 31 Mart 2019 itibariyle geçerli sonuçları esas almaktadır. 

Coface CEO’su Xavier Durand’ın görüşleri: 

“Koronavirüs krizi ekonomilerimiz ve ticari alacak sigortası sektörü için daha önce benzeri görülmemiş bir şok oluşturmaktadır. 

İlk ve en önemli husus olarak, salgın kontrol önlemlerine rağmen çalışanlarımızın müşterilerimizi desteklemeye devam etme 

yönündeki başarılı çabalarından gurur duyuyorum. 4.000’den fazla personelimiz müşterilerimize sunduğumuz hizmetin 

kalitesinde hiçbir bozulmaya yol açmaksızın evden çalışmaktadır. Bu durum mevcut ortamın bizi korunma önlemlerini 

arttırmaya zorladığı bir dönemde müşterilerimiz ile olan diyaloğumuzu kesintisiz bir şekilde devam ettirmemize olanak tanıdı. 

12,7 milyon avro düzeyinde bir net gelir ortaya koyan birinci çeyrek sonuçları, müşteri faaliyetlerindeki düşüş yoluyla 

gelirlerimizi etkileyecek ve hasarlarımızı arttıracak olan krizin sadece başlangıç etkilerini yansıtıyor. 2019 yılı için kar payı 

dağıtmama ve  şu anda yatırımlarımızın yüzde 21’ini oluşturan likiditemizi önemli ölçüde arttırma teklifinde bulunma kararımız 

krizi atlatma yeteneğimizi güçlendirmektedir. 

Aynı zamanda, mümkün olan en fazla sayıda şirket için ticari alacak sigortasını sürdürmek amacıyla hükümetler ile birlikte 

çalışmalar yapıyoruz. Coface Fransa ve Almanya Hükümetleri ile anlaşma imzalamış olmaktan gurur duyuyor ve başka 

devletler ile de görüşmelerini sürdürüyor.” 
* Ortalama maddi özsermaye getirisi 
** Bu rakamda sadece aktif değerindeki değişim ve kar payının etkisi dikkate alınmıştır. Tahmini ödeme gücü oranı denetimden geçmemiştir.   
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31 Mart 2020 itibariyle temel rakamlar  

 

COFACE SA Yönetim Kurulu 23 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında özet konsolide mali tabloları (denetimden 

geçmemiş) gözden geçirmiştir. Denetim Kurulu daha önce 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında bunları 

incelemişti. 

 

 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € 2019 1.Ç 2020 1.Ç % 
%  
Döviz 
Hariç* 

Brüt kazanılan primler  299,0 301,2 +0,7% +0,3% 

Hizmet geliri 66,4 69,3 +4,3% +3,6% 

GELİR  365,5 370,5 +1,4% +0,9% 

REASÜRANS SONRASI SİGORTALAMA GELİRİ/ZARARI  52,0 28,2 (45,7)% (41,8)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra yatırım geliri 5,1 2,7 (47,8)% (36,7)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ  57,2 30,9 -45,9% (41,6)% 

Diğer işletme geliri / gideri  (0,2) (0,2) (20,5)% (13,0)% 

İŞLETME GELİRİ  56,9 30,7 -46,0% (41,8)% 

NET GELİR  36,4 12,7 (65,2)% (60,9)% 

     

Temel Oranlar  2019 1.Ç 2020 1.Ç % 
%  
Döviz 
Hariç* 

Reasürans düşüldükten sonra hasar-prim oranı 42,6% 57,1% +14,5 ppts, 

Reasürans düşüldükten sonra maliyet oranı 31,9% 29,7% (2,2) ppts, 

REASÜRANS DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BİLEŞİK ORAN  74,5% 86,8% +12,3 ppts, 

     

Bilanço kalemleri, milyon € 2019 1.Ç 2020 1.Ç % 
%  
Döviz 
Hariç * 

Toplam Özsermaye (grup payı) 1.881,8 1.854,7 (1,4)%   
 

 

* Kapsam etkisi hariçtir  
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1. Ciro 

 
Coface’ın konsolide satışları sabit döviz kuru ve kapsam bazında 2019 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında 

yüzde 0,9 artarak 370,4 milyon  € olarak gerçekleşti. Raporlama esasına göre (cari döviz ve kapsam bazında) ise 

ciro yüzde 1,4 oranında arttı.  Bu özellikle 2019 yılının ikinci çeyreğinde entegre edilen Coface PKZ’nin katkısını da 

içermektedir. 

Coface’ın müşterilerinin faaliyetindeki artış, söz konusu çeyrekte yüzde 0,6’lık pozitif bir katkıda bulunmuştur; bu 

temel olarak ticari faaliyetlerinde daha önce meydana gelen artışı yansıtmaktadır. Bu artış geçtiğimiz yıl ile 

karşılaştırıldığında kayda değer bir düşüş göstermektedir (2019 1. çeyrekte yüzde +1,3 idi). Coface koronavirüs 

salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler sebebiyle müşteri faaliyetinde sert bir düşüş beklemektedir. 

Öngörülen bu yavaşlamanın bir bölümü 2020 birinci çeyrek gelirlerine yansımış durumdadır.  

Yüzde -0,4 olarak gerçekleşen fiyat düşüşleri kontrol altındadır ve iyi bir ticari yönetime işaret etmektedir. Bu 

performans portföy yeniden fiyatlandırma girişimlerinin etkisini henüz içermemektedir. 

Bölgelerin çoğunda müşteri yenileme oranı yüksek seviyededir ve Grup için yüzde 94,3 ile yeni bir rekora ulaşmıştır. 

Yeni işler 2019 yılına göre 16 milyon €’luk artış ile 51 milyon €’ya ulaştı. Orta seviyede yer alan işletmelerde ticari 

canlanma ve büyük hesaplardaki güçlü performans yeni işleri desteklemiştir. Ancak o zamandan bu yana 

uygulamaya konulan kısıtlama önlemleri Coface’ın ticari faaliyetlerinde sert bir yavaşlamaya sebep olmuştur. 

Sigorta faaliyetlerine ait ciro (teminat ve Tek Riziko dahil olmak üzere) sabit döviz kuru ve kapsam bazında 2019 

yılının birinci çeyreğine göre yüzde 0,3 artmıştır (cari döviz kuru ve kapsam bazında yüzde 0,7 artış). Bunda yüksek 

müşteri yenileme oranının yanı sıra ticari performanstaki iyileşme etkili olmuştur; ancak bazı bölgelerde müşteri 

faaliyetinde gelecekte öngörülen düşüş dengeleyici bir etki yaratmıştır.  

Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler (faktoring ve hizmetler) 2019 yılının birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 artmıştır. 

Almanya’da faktoring gelirlerindeki düşüş kontrollü bir marj ve risk ortamında gerçekleşmiştir ve hizmet gelirlerindeki 

pozitif artış bu düşüşü dengeleyerek geçmiştir. 

Toplam gelir – milyon € 2019 1.Ç  2020 1.Ç  % 
%, döviz 

hariç 

Kuzey Avrupa  80,2 81,5 +1,6% +1,6% 

Batı Avrupa  74,9 71,8 (4,0)% (4,5)% 

Orta ve Doğu Avrupa  33,7 37,6 +11,6% +2,3% 

Akdeniz ve Afrika 96,8 102,1 +5,5% +5,7% 

Kuzey Amerika 31,5 34,7 +10,2% +7,1% 

Latin Amerika 21,1 17,0 (19,5)% (5,4)% 

Asya Pasifik  27,3 25,7 (6,1)% (8,3)% 

Grup Toplamı  365,5  370,4 +1,4% +0,9% 
 

Kuzey Avrupa’da gelirler sabit ve cari döviz kuru bazında yüzde 1,6 artmıştır. Ticari alacak sigortasındaki artış 

faktoring gelirlerindeki düşüşü telafi etmiştir. Yüksek müşteri yenileme oranları ve yeni işlerdeki artış sayesinde ticari 

alacak sigortası gelirleri yüzde 3,4 artarken, poliçe sahibi faaliyetlerindeki artış neredeyse sıfır düzeyinde kalmıştır. 

                                                                 

 Kapsam etkisi hariçtir.   
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Batı Avrupa’da rekor düzeylerdeki müşteri tutma oranına rağmen ciro sabit ve cari döviz kuru bazında sırasıyla 

yüzde -4,0 ve yüzde -4,5 oranında küçülmüştür. Bu, prim faturalandırma yöntemi göz önüne alındığında özellikle 

hassasiyet taşıyan bir olgu olan, müşteri faaliyetinde beklenen artıştaki aşağı yönlü düzeltmeden kaynaklanmıştır. 

Orta ve Doğu Avrupa’da, özellikle ticari alacak sigortasındaki artış sebebiyle ciro sabit döviz kuru ve kapsam bazında 

sırasıyla yüzde 11,6 ve yüzde 2,3 oranında artmıştır. Mevcut kapsamdaki artış 2019 yılının ikinci çeyreğinde entegre 

olan Coface PKZ’nin katkısı ile açıklanmaktadır.  

İtalya ve İspanya’nın en etkili olduğu Akdeniz ve Afrika bölgesinde, ciro sabit döviz kuru bazında sırasıyla yüzde 5,5 

ve yüzde 5,7 oranında artmıştır. Bu performans, hastalıktan ağır bir şekilde etkilenen ülkelerde kısıtlama önlemleri 

uygulamaya konulmadan önce müşteri faaliyetlerindeki artıştan ve pozitif satış momentumundan kaynaklanmıştır.  

Kuzey Amerika’da, gelirler raporlama esasına göre yüzde 10,2 ve sabit döviz kuru bazında yüzde 7,1 oranında 

artmıştır. Bu artışta müşteri yenileme performansı ile yeni işlerdeki artış etkili olmuştur. 

Latin Amerika’da, ciro sabit döviz kuru bazında yüzde -19,5, cari döviz kuru bazında ise yüzde -5,04 oranında 

düşmüştür. Bu düşüş, birkaç çeyrektir devam eden zorlu bir ekonomik bağlam sonrasında (parasal ve sosyal 

karmaşıklıklar sebebiyle) risk konusundaki ihtiyatlı bir yaklaşım ortamında gerçekleşmiştir. 

Asya-Pasifik bölgesinde ciro cari döviz kuru bazında yüzde -6,1 sabit döviz kuru bazında ise yüzde -8,3 oranında 

düşmüştür. Bölge pandeminin yayılmasına karşı mücadele etmek için alınan önlemlerin ilk etkilerini hissetmiştir 

(örneğin Çin, Hong Kong). 

 

2. Sonuçlar  

 
– Bileşik oran  

 
Reasürans düşüldükten sonraki bileşik oran 2020 yılının birinci çeyreği için yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir (bir 

önceki çeyreğe göre 6,5 puanlık, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 12,3 puanlık bir artış kaydedilmiştir). 

(i) Hasar-Prim Oranı  

Brüt hasar prim oranı, geçtiğimiz yıl ulaşılan rekor seviyeler ile karşılaştırıldığında 15,3 puanlık bir artış ile yüzde 

55,2 olarak gerçekleşti. Bu artışın büyük bölümü (yaklaşık 9 puan) Avrupa’da mevcut kriz ile ilgili olmayan büyük bir 

hasar talebinden kaynaklanmıştır. Coface birkaç çeyrektir bu kadar büyük bir hasar talebiyle karşılaşmamıştır, ancak 

hasar talebi sıklığı çeyrek boyunca nispeten istikrarlı bir seviyede kalmıştır. 

Grubun karşılık ayırma politikası değişmemiştir. Geçmiş hasar taleplerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi Grubun tarihsel 

ortalamalar ile uyumlu olarak 24,4 puanlık tahsilat kaydetmesini sağlamıştır. 2020 yılı için hasar prim oranı 76,9’dur; 

bu önümüzdeki aylarda şirket iflaslarının sayısındaki artış beklentisini yansıtan özellikle yüksek bir seviyedir.  

Reasürans düşüldükten sonraki hasar prim oranı 2019 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında 14,5 puan artarak 

yüzde 57,1 olarak gerçekleşmiştir. 

(ii) Maliyet oranı  

Coface sıkı maliyet kontrolü politikasını sürdürmektedir. Birinci çeyrekte maliyetler 0,2 puan artmıştır (sabit döviz 

kuru ve kapsam bazında yüzde -0,3). Net maliyet oranı ise 2,2 puan düşerek yüzde 29,7 olarak gerçekleşmiştir.  
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– Finansal gelir  

 
Birinci çeyrek için net finansal gelir 2,7 milyon € oldu. 

Halen tarihsel olarak düşük faiz oranlarının damgasını vurduğu bir ortama rağmen, Coface 9,6 milyon €’luk bir cari 

portföy getirisi (yani sermaye kazançları, değer kaybı ve kur etkileri hariç) elde etmeyi başarmıştır (2019 yılının 

birinci çeyreğinde 10,6 milyon € idi). Sermaye kazançları ile değer kaybı hariç muhasebe getirisi1, 2020 yılının birinci 

çeyreğinde yüzde 0,3 olarak gerçekleşmiştir; bu oran geçtiğimiz yılki yüzde 0,4l’ük orandan çok az daha düşüktür. 

Coface mali kriz karşısında riskli varlıklara ve özellikle de yüksek getirili tahvillerle olan bağını çok erken aşamada 

azaltmıştır. Bu önlemler 2,2 milyon €’luk bir net yük ile sonuçlanmıştır. Yatırım portföyünde likidite payı şu anda 

yüzde 21 düzeyindedir.  

– İşletme geliri ve net gelir  

 
2020 yılının ilk çeyreğinde işletme geliri özellikle hasar prim oranındaki artış sebebiyle geçtiğimiz yılın aynı dönemi 

ile karşılaştırıldığında yüzde -45,9 oranındaki bir düşüş ile 30,9 milyon € olarak gerçekleşmiştir. 

Efektif vergi oranı kötüleşmiş, 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 29 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 50 

olmuştur. Bu artış, temel olarak kaydedildiği işletmenin büyüklüğüne göre çok büyük bir hasar talebinin 

gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. 

Toplamda, net gelir (grup payı) 12,7 milyon € olmuştur. 

 

3. Özsermaye 

 
31 Mart 2020 itibariyle, Grup özsermayesi 69,8 milyon € (veya yüzde -3,6) düzeyinde bir azalma ile 1 milyar 854,7 

milyon € olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2019 itibariyle 1 milyar 924,5 milyon € idi)  

Bu değişim temel olarak 12,7 milyon €’luk pozitif net gelire karşın yatırımların değerindeki negatif düzeltmeden (74,0 

milyon €) kaynaklanmıştır.  

Ortalama maddi öz sermaye getirisi (RoATE) birinci çeyrek için yüzde 3,0 olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı için kar payı ödememe kararı ödeme gücü oranında 13 puanlık bir artış sağlamıştır; bu yatırımların 

değerindeki düşüşün ödeme gücünde yol açtığı azalmayı telafi etmiş, hatta aşmıştır. 

  

                                                                 

1 Muhasebe getirisi, konsolide olmayan bağlı ortaklıklar hariç yatırım portföyünün ortalamasına dayalı olarak hesaplanmıştır  
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4. Görünüm 

 
Koronavirüs pandemisinin gelişimi dünya genelinde birçok hükümetin sıkı salgın kontrol önlemleri uygulamalarına ve 

küresel ekonominin tüm sektörlerinin kapanmasına yol açmıştır. Toplu iflas riski karşısında hükümetler ve Merkez 

Bankaları büyük ölçekli destek önlemleri açıklamıştır. 

Coface küresel GSYH’nın yüzde -1,3 küçüleceğini ve bunun da (ülkeler ve sektörler arasında çok büyük 

değişkenlikler görülecek olmasına rağmen) küresel iflas sayılarında yüzde 25’lik bir artışa yol açacağını tahmin 

etmektedir.  Dolayısıyla Coface önümüzdeki aylarda hasar taleplerinde sert bir artış yaşanmasını, müşterilerinin 

azalan faaliyetleri sebebiyle cirosu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşmasını ve çok dalgalı piyasalarda finansal 

gelirinin düşmesini beklemektedir. 

Nisan ayında Coface Fransa ve Almanya Hükümetleri ile ekonomik destek programlarının uygulanması konusunda 

anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların birinci çeyrek mali tabloları üzerindeki etkisi önemli düzeyde görülmemiştir. 

Almanya programı, 2020 yılı için, yazılan primlerin yüzde 65’inden ve 1 Marttan itibaren kaydedilen ve 2020 yılında 

gerçekleşen teslimatlara ilişkin hasarların yüzde 90’ından vazgeçilmesi ile sonuçlanacaktır. Bu Coface’ın karlılığını 

önemli ölçüde etkileyecektir. Kaydedilen hasar taleplerinin miktarı ile ilgili belirsizliklerin yüksek düzeyde olmasından 

dolayı bu aşamada etkiyi belirlemek mümkün değildir. 

Fransa anlaşması, ticari alacak sigortası şirketinin bir limiti azaltmaya veya iptal etmeye karar vermesi durumunda 

ticari alacak sigortası şirketinin müşterisine Coface tarafından yönetilen ancak reasüransı CCR veya BPI Fransa 

tarafından sağlanan alternatif bir teminat sunma olanağı tanımaktadır. Bu anlaşma geriye dönük olmadığından 

dolayı, birinci çeyrek mali tabloları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Benzer şekilde, doğası gereği, riskleri 

doğrudan reasürans şirketlerine aktarmaktadır ve Coface’ın mali tabloları üzerinde sadece sınırlı bir etkisi olacaktır. 

Coface 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hasarlarda önemli bir artış olacağını öngörmektedir. Bu artış şirketin 
sonuçlarını etkileyecektir ancak bu etkinin boyutları salgın kontrol önlemlerinin ne kadar süre daha uygulanacağına, 
ekonomik toparlanmanın hızına ve kamunun aldığı önlemlerin etkililiğine bağlı olacaktır. 
 
Finansal analistler için konferans görüşmesi    
 
Coface’ın 2020 yılı ilk çeyrek sonuçları 23 Nisan 2020 tarihinde saat 18:00’de (Paris saati ile) gerçekleştirilecek bir 
konferans görüşmesinde finansal analistler ile tartışılacaktır. Konferans görüşmesine katılmak için şu numaraları 
arayabilirsiniz: 

- +33 1 72 72 74 03 (Fransa) 
- +44 207 1943 759 (Birleşik Krallık) 
- +1 646 722 4916 (Amerika Birleşik Devletleri) 

 
Katılımcılar için erişim kodu: 25896765# 
 
Sunuma (sadece İngilizce) aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  
http://www.coface.com/Investors/financial-results-and-reports  
  

http://www.coface.com/Investors/financial-results-and-reports
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Ek 
 
Çeyrek Sonuçları  
 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € - çeyrek rakamları  
2019 
1.Ç  

2019 
2.Ç 

2019 
3.Ç 

2019 
4.Ç 

2020 
1.Ç   

% 
% döviz 
hariç * 

Brüt kazanılan primler  299,0 306,3 312,6 317,7 301,2 
 

+0,7% +0,3% 

Hizmet geliri 66,4 60,8 58,3 59,9 69,3 
 

+4,3% +3,6% 

GELİR  365,5 367,1 370,9 377,6 370,5 
 

+1,4% +0,9% 

REASÜRANS SONRASI SİGORTALAMA GELİRİ (ZARARI) 52,0 47,4 46,3 42,2 28,2 
 

(45,7)% (41,8)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra yatırım geliri 5,1 11,5 11,8 8,5 2,7 
 

(47,8)% (36,7)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ  57,2 58,9 58,0 50,7 30,9 
 

(45,9)% (41,6)% 

Diğer işletme geliri / gideri  (0,2) 1,3 (1,0) (6,1) (0,2) 
 

(20,5)% (13,0)% 

İŞLETME GELİRİ  56,9 60,3 57,0 44,6 30,7 
 

(46,0)% (41,8)% 

NET GELİR  36,4 42,2 38,8 29,4 12,7 
 

(65,2)% (60,9)% 

Gelir vergisi oranı 29,4% 28,9% 25,0% 29,1% 50,5% 
   

 
 
Kümülatif Sonuçlar  
 

Gelir tablosu kalemleri, milyon € - kümülatif rakamlar  
2019 
1.Ç  

2019 
1. Yarı  

2019   
3 
Çeyrek 

2019 
MY  

2020 
1.Ç   

% 
% 
döviz 
hariç * 

Brüt kazanılan primler  299,0 605,3 917,9 1,235,6 301,2 
 

+0,7% +0,3% 

Hizmet geliri 66,4 127,3 185,6 245,5 69,3 
 

+4,3% +3,6% 

GELİR  365,5 732,6 1.103,4 1.481,1 370,5 
 

+1,4% +0,9% 

REASÜRANS SONRASI SİGORTALAMA GELİRİ 
(ZARARI) 

52,0 99,5 145,7 187,9 28,2 
 

(45,7)% (41,8)% 

Yönetim giderleri düşüldükten sonra yatırım geliri 5,1 16,6 28,4 36,6 2,7 
 

(47,8)% (36,7)% 

CARİ İŞLETME GELİRİ  57,2 116,1 174,1 224,5 30,9 
 

(45,9)% (41,6)% 

Diğer işletme geliri / gideri  (0,2) 1,1 0,1 (6,0) (0,2) 
 

(20,5)% (13,0)% 

İŞLETME GELİRİ  56,9 117,2 174,2 218,5 30,7 
 

(46,0)% (41,8)% 

NET GELİR  36,4 78,5 117,3 146,7 12,7 
 

(65,2)% (60,9)% 

Gelir vergisi oranı  29,4% 29,2% 27,8% 28,0% 50,5% 
   

 
 
* Kapsam etkisi hariçtir  
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MEDYA İRTİBAT:  

Verda YAKAR – T. +90 (212) 385 99 10 verda.yakar@coface.com 

 
  

2020 YILI MALİ TAKVİMİ (değişikliğe tabidir) 

2019 Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu: 14 Mayıs 2020 

2020 Birinci Yarı Sonuçları: 29 Temmuz 2020 (piyasa kapanışı sonrasında) 

2020 İlk 3 Çeyrek Sonuçları: 29 Ekim 2020 (piyasa kapanışı sonrasında) 

 

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, 

2019 1. Dönem Ara Finansal Raporuna ve 2019 Evrensel Tescil Belgemize bakabilirsiniz. 

 

 
 

YASAL UYARI  -  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 belirsizliklerin bir açıklaması için, 16 Nisan 2020 tarihinde D.20-0302 sayılı yazı ile AMF’ye 

sunulan Coface Grubu 2019 Evrensel Tescil Dokümanının “Başlıca risk faktörleri ve Grup bünyesinde nasıl yönetildikleri” başlıklı 5’inci Bölümüne 

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 

 

 
Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin 

70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans noktası haline 

getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını 

tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun 

hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını 

arttırmak için kredi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1.5 milyar 

€’luk bir ciro kaydetmiştir. 

   www.coface.com.tr 

 

 Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B       

  ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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