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KPMG IFRS 17 Integrated

UFRS 17 raporlama süreçleri artık çok daha hızlı ve veri odaklı 

KPMG IFRS 17 Integrated, sigorta sözleşmeleri için yeni muhasebe standardı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan 
muhasebe ve aktüerya uzmanları ile yazılımcılardan oluşan tecrübeli ekibimiz tarafından geliştirildi. KPMG IFRS 17 
Integrated, UFRS 17 çerçevesinde yeni dünyaya uyum sağlamak ve finansallara yeni bakış açısı altında hesaplama ve 
sunum için çözüm oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Ana sigortacılık sistemi, veri ambarı, muhasebe / ERP sistemi 
ve diğer sistemler ile entegre çalışır. Gruplama seviyesine karar verebilir, tüm ölçüm yöntemleri altında hesaplamaları 
inceleyebilir, muhasebe kayıtlarınızı kontrol edebilir ve performansınızı ister standart dipnotlardan isterseniz kendi 
oluşturacağınız raporlamalardan takip edebilirsiniz. 

KPMG IFRS 17 Integrated, hayat, hayat dışı ve reasürans şirketleri için fark yaratıyor:

En detaylı 
muhasebe kayıtları

Veri kalitesi 
modülü

UFRS 17 için gerekli 
tüm dipnotlar

Çok yönlü 
simülasyon ile 
bütçe imkanı

İzlenebilirlik, 
denetlenebilirlik



Teknolojisinde öne çıkanlar ve sağladığı 
kullanım kolaylıkları

KPMG Türkiye muhasebe ve aktüerya uzmanları ile yazılımcılardan oluşan tecrübeli ekibimiz tarafından geliştirilen
IFRS 17 Integrated aşağıdaki alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor:

*PDY: Prim dağıtım yaklaşımı
GÖY: Genel ölçüm yöntemi
DÜY: Değişken ücret yaklaşımı

*PDY, GÖY ve DÜY ölçüm yöntemleri
altında hızlı ve çevik bir şekilde
hesaplama yaparak, sonuçları analiz ve
test edebilmesi,

IFRS 17 gereksinimlerine göre dipnotların 
oluşturulması,

İhtiyaca yönelik gerekli hareket
analizlerinin kullanıcılar tarafından
tasarlanabilmesi ve hesaplamaya
dahil edilebilmesi,

UFRS 17 kapsamında risk düzeltmesi 
hesaplamalarının yapılması  
(Coc, VaR, Tail VaR),

Verim eğrilerinin oluşturması ve iskonto
oranlarının hesaplanması,

Finansal tabloların oluşturulması
(muhasebe kayıtları, finansal
durum tablosu ve gelir tablosu),

PDY ile ölçülen sözleşmeler
İçin gerekirse nakit akışlarını
otomatik üretebilme özelliği,

Her nakit akışı için dinamik
olarak alokasyon kurallarının
belirlenmesi.



Teknik özellikler

Kolay kurulum özelliği ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen spesifikasyonları ile kullanım kolaylığı sağlayan IFRS 17 
Integrated diğer raporlama, muhasebe ve temel sigortacılık sistemlerine kolay entegrasyonu ile raporlama süreçlerinizin 
hızla ilerlemesine olanak sağlar.

IFRS 17 Integrated aracının fark yaratan diğer özellikleri ise:

• Kullanıcı ara yüzlerine özel uyarlama imkanı,

• Finansal tablo (muhasebe kayıtları, finansal durum tablosu ve gelir tablosu) parametrelerinin kullanıcı ekranlarından 
yönetimi,

• Hesaplamaların parametrik bir yapı ile kolay konfigürasyonu,

• Hesaplama sonuçlarının uygulama üzerinden 
görüntülenebilmesi,

• Derinlemesine inceleme ile dipnotlardan verinin kaynağına 
kadar inebilme özelliği. Uygulamaya, kaynak sistemlerdeki 
verilerin girişinden çıktıların üretilmesine kadar her adımın 
kullanıcılar tarafından ön yüzden görüntülenebilmesi,

• Kontrol paneli üzerinden üst seviye görsel raporların 
görüntülenebilmesi,

• Uygulama üzerinden hem girdilerin hem de hesaplama anında 
üretilen sonuçların doğruluğunu kontrol etmek için veri kalitesi 
kurallarını tanımlayabilme özelliği. Bu kurallara göre veri kalitesi 
raporlarının alınması,

• Sisteme tanımlanmış olan kullanıcı gruplarına menü ve ekran 
bazında kullanıcı yetkisi tanımlanıp, ekranlar üzerinden 
yönetilmesi,

• Çoklu dil altyapısı,

• Gerçek ortam dataları ile simülasyon için yaratılan süreçleri 
çalıştırabilme ve sonuçları gösterebilme,

• Kayıtlar üzerinde yapılan tüm denetim ve güvenlik 
hareketlerinin kayıt altına alınması,

• süreç oluşturabilme özelliği ve oluşturulan sürecin hesaplamalarda 
kullanılabilmesi,

• İş akış tanımlamaları ile hesaplamada kullanılacak süreçlerin onay mekanizması ile yönetilebilmesi, istenilen iş/
hesaplama adımına onay adımı eklenebilmesi,

• Süreç onay yetkilerinin geçici olarak (izin vb. durumlarda) devredilebilmesi (Bir kullanıcı, şirket dışında olduğunda 
kendisine gelen süreç onay taleplerini belirleyeceği tarih aralığında ve belirleyeceği kişiye yönlendirebilir),

• Hesaplama geçmişine ve geçmiş raporlara ekranlar üzerinden erişilebilme imkanı,

• Veri tabanı katmanı MsSQL, Oracle veya MongoDB’yi destekler,

• Yatayda ve dikeyde genişlemeye imkan tanıyan bir alt yapıya sahiptir.



KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG UFRS 17 hesaplaması

KPMG uzmanları tarafından geliştirilen KPMG IFRS 17 Integrated fark yaratan özellikleri ile size;

• Risk düzeltmesi,
• Verim eğrilerinin oluşturulması ve UFRS 17’ye konu iskonto oranlarının hesaplanması,
• Dinamik olarak masraf alokasyonu yapılması,
• Bir yıl ve daha kısa süreli sözleşmeler için gerekli nakit akışı üretilmesi,
• Dipnotlardan sisteme ilk giren veriye kadar detay hesaplamaların takibinin kullanıcı deneyimi ile ön yüzde
• yapılabilmesi,
• Kullanıcı tarafından farklı konfigürasyonların parametrik yapı ile kolayca tanımlanması, alanlarında yardımcı olur. 

Uygulamanın Türkiye’deki yerel uzmanlar tarafından geliştirilmiş olması, tüm satış sonrası destek süreçlerinin aynı 
uzmanlar tarafından verilmesine olanak sağlar.

Sözleşmenin Kalan Teminat Süresi için Yükümlülükleri (KTY) – Değişken Ücret Yaklaşımı (DÜY), Prim Dağılımı
Yaklaşımı (PDY) ve Genel Ölçüm Modeli (GÖY) ile girilen parametreler doğrultusunda sözleşmenin rapor tarihinden
sonraki süresi için yükümlülük hesaplaması yapılır.

Sözleşmeye 
dayalı hizmet 
marjı (SHM):

GÖY ve DÜY 
altında SHM 
hesaplaması

Sonraki dönem 
ölçümleri

Hareket analizleri

Gelir tablosuna 
serbest bırakma

Gerçekleşen 
hasarlara ilişkin 
yükümlülükler: 

Nakit akışı 
hesaplaması 
 
Hareket analizleri

Gruplama: 

Portföy, kohort, 
hesap birimi 
anahtarlarında 
takip (düzenlenen 
sigorta/reasürans 
sözleşmeleri, elde 
tutulan reasürans 
sözleşmeleri) 
 
Toplulaştırma 
düzeyinin otomatik 
atanması

Ekonomik açıdan 
dezavantajlı 
sözleşmelerin 
belirlenmesi : 
 
PDY altında 
sözleşmelerin 
ekonomik açıdan 
dezavantajlı olup 
olmadığının testi 
(düzenlenen 
sigorta/reasürans 
sözleşmeleri)

Tüm ölçüm 
yöntemlerinde 
zarar bileşeni 
hesaplaması ve 
takibi (düzenlenen 
sigorta/reasürans 
sözleşmeleri, elde 
tutulan reasürans 
sözleşmeleri)

Hesap planı 
ve muhasebe 
kayıtları: 
 
Hesap birimi 
seviyesinde 
finansal durum 
tablosu ve gelir 
tablosu

Hesap birimi 
seviyesine 
inebilen hesap 
planı

UFRS 17 yeni 
hesap planı 
muhasebe 
hareketleri

Risk düzeltmesi:

Risk düzeltmesi 
hesaplaması

Hesap birimlerine 
alokasyonu
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