


Forma № 1S

manatla

İlin əvvəlinə
Hesabat dövrünün 

sonuna

A1 4671433,58 4734929,24

A2 65913,71 0,00

A3 0,00 0,00

A4 3819820,30 3754064,25

A5 746033,93 685177,66

A6 0,00 0,00

A7 400000,00 400000,00

A8 0,00 0,00

A9 0,00 0,00

A10 400000,00 400000,00

A11 0,00 0,00

A12 0,00 0,00

A13 0,00 0,00

B1 9703201,52 9574171,15

C1 36321,93 36920,60

C2 4539554,59 3380730,26

C3 2888665,66 2559150,22

C4 297699,19 211202,51

C5 63272,52 58304,97

C6 234426,67 152897,54

C7 0,00 0,00

C8 986188,23 114239,36

C9 0,00 0,00

C10 0,00 0,00

C11 0,00 0,00

C12 367001,51 496138,17

C13 15703240,60 20111318,66

C14 9145,57 7091,17

C15 284091,06 200627,59

Azərbaycan Respublikasının                          

Maliyyə Nazirliyinin                                              

5 dekabr 2008-ci il                                                

İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 

MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: AXA MBASK SŞ ASC

Hesabat dövrü: 31 Dekabr 2018

Qeyri-maddi aktivlər

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

               dövlət qiymətli kağızları

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A K T İ V L Ə R 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Ehtiyatlar

Debitor borcları:

               birbaşa sığorta üzrə

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

                 - təkrarsığortaçı üzrə

                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sair maliyyə aktivləri

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

                     kassa 

                     hesablaşma hesabı 

               asılı təşkilatlar üzrə

               büdcə üzrə 

               iddia tələbləri üzrə 

               işçi heyəti üzrə 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

               sair debitorlar



C16 1948002,81 1675407,24

C17 13449617,00 18220000,00

C18 12384,16 8192,66

C19 2747540,33 1839715,29

C20 2747540,33 849715,29

C21 0,00 990000,00

C22 0,00 0,00

C23 928821,95 839394,22

C24 0,00 0,00

C25 928821,95 839394,22

C26 111818,36 82264,37

C27 0,00 0,00

C28 105128,40 79436,16

C29 6689,96 2828,21

C30 0,00 0,00

D1 24067297,76 26290343,40

E1 33770499,28 35864514,55

İlin əvvəlinə
Hesabat dövrünün 

sonuna

F1 19733738,00 23933828,00

F2 255528,69 255528,69

F3 0,00 0,00

F4 2011633,54 2011633,54

F5 2011633,54 2011633,54

F6 0,00 0,00

F7 -3398011,38 -3303375,45

F8 -368106,66 94635,93

F9 0,00 0,00

F10 -3029904,72 -3398011,38

F11 0,00 0,00

G1 18602888,85 22897614,78

0,00 0,00

H1 12356286,29 10113142,28

H2 0,00 0,00

H3 12356286,29 10113142,28

H4 567543,90 650498,40

H5 0,00 0,00

H6 0,00 0,00

H7 0,00 0,00

H8 0,00 0,00

                     valyuta hesabı 

                     depozit hesablar 

                     sair pul vəsaitləri 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

Sair qısamüddətli aktivlər:

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

                      verilmiş  avanslar

                      təhtəl hesablar

Sair aktivlər

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

                     dövlət qiymətli kağızları

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

                     sair maliyyə aktivləri

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları:

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

              digər kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

Cəmi qısamüddətli aktivlər

CƏMİ AKTİVLƏR

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

Emissiya gəliri

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

              (ödənilməmiş zərər)
              Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:

Kreditor borcları :



H9 0,00 0,00

H10 0,00 0,00

H11 0,00 0,00

H12 0,00 0,00

H13 0,00 0,00

H14 0,00 0,00

H15 0,00 0,00

H16 0,00 0,00

H17 0,00 0,00

H18 1673026,18 1880811,07

H19 1673026,18 1880811,07

H20 0,00 0,00

H21 0,00 0,00

H22 0,00 0,00

I1 14596856,37 12644451,75

J1 0,00 0,00

J2 0,00 0,00

J3 0,00 0,00

J4 570754,06 322448,02

J5 0,00 0,00

J6 0,00 0,00

J7 46361,09 -264,23

J8 27064,09 29357,66

J9 0,00 0,00

J10 497328,88 293354,59

J11 0,00 0,00

J12 0,00 0,00

J13 0,00 0,00

J14 0,00 0,00

J15 Sair öhdəliklər 0,00 0,00

K1 570754,06 322448,02

L1 15167610,43 12966899,77

M1 33770499,28 35864514,55

N1

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

M.Y.

Baş mühasib

                  sair kreditorlar

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

                  təkrarsığortaçı üzrə

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

                  asılı təşkilatlar üzrə

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları:

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  təkrarsığortalı üzrə 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

                  asılı təşkilatlar üzrə

                  sair kreditorlar

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar



Forma № 2S

manatla

A1 Əsas əməliyyat gəliri:

A2                             birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

A3                             təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

A4

A5

A6 Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

A7

A8

A9 Sair gəlirlər 

B1

C1 Əsas əməliyyat xərcləri:

C2

C3                              qaytarılan sığorta haqları üzrə

C4                              tənzimləmə xərcləri

C5

C6

C7                              sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

C8 İşlərin aparılması xərcləri 

C9 Sair xərclər 

D1

E1 Maliyyə mənfəəti (zərəri)

E2 Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

E3 Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

E4 Mənfəət vergisi

E5 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

                             muzdlar üzrə
98981,50

Azərbaycan Respublikasının                          

Maliyyə Nazirliyinin                                              

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: AXA MBASK SŞ ASC

Hesabat dövrü: 31 Dekabr 2018

ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər Məbləğ

18699696,50

18039485,55

561229,45

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 0,00

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 9562604,29

2153716,28

İnvestisiya gəlirləri üzrə 1550273,25

Subroqasiya gəlirləri 478273,00

676110,59

CƏMİ  GƏLİRLƏR 23558069,62

Xərclər

13151779,85

CƏMİ  XƏRCLƏR 23439774,71

118294,91

1007416,76

194528,84

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 2304275,46

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 82954,50

0,00

118294,91

23658,98

94635,93

0,00

10287994,86

0,00



(manatla)

Yenidən 

qiymətləndirmə

 üzrə ehtiyat

Digər 

ehtiyatlar

31 dekabr 2017-ci il tarixinə qaliq 19 733 738,00   255 528,69  2 011 633,54       -           (3 398 011,38)         18 602 888,85  

uçot siyasətində dəyişikliklər və ya 

əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər -                      -               -                        -           -                           -                     

1 yanvar 2018- ci il tarixinə  

düzəlişlərdən sonra qaliq 19 733 738,00   255 528,69  2 011 633,54       -           (3 398 011,38)         18 602 888,85  

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                      -               -                        -           -                           -                     

Məzənnə fərqi -                      -               -                        -           -                           -                     

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda 

tanınmamış gəlirlər və xərclər -                     

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 94 635,93                94 635,93         

Mülkiyyətçinin kapital qoyuluşları 4 200 090,00  4 200 090,00    

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın 

bölüşdürülməsi (dividendlər) -                     

31 Dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq 23 933 828,00   255 528,69  2 011 633,54       -           (3 303 375,45)         22 897 614,78  

2018- ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi 4 200 090,00     -               -                        -           94 635,93                4 294 725,93    

İdarə Heyətinin sədri Selçuk Adıgüzel

Baş Mühasib İlham Musayev

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş 

mənfəət 

(ödənilməmiş 

zərər)

Cəmi

"AXA MBASK" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

   Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat forması

AXAMBASK Sığorta Şirkəti

31 Dekabr 2018-ci il tarixinə

Qeydlərə

 istinad

Ödənilmiş 

nizamnamə 

kapitalı

Emissiya 

gəliri



manatla

Əməliyyatların və maddələrin adları 2017-12-31 2018-12-31

Dövr üzrə xalis mənfəət 368 106,66 -        94 635,93           

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: -                      

Azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı -                      

Mənfəət vergisi üzrə xərclər -                      -                      

Qeyr-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər 5 143,56             -                      

İnvestisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr 60 856,27           

Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər: -                      

Ehtiyatların artımı (azalması) 8 934,86 -            598,67 -               

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 898 173,85 -        2 153 716,28 -     

Əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərclərinin artımı (azalması) 1 906 675,94      1 188 378,32      

Əməliyyat kreditor borcları və hesablamaların artımı (azalması) 3 259 751,57 -     42 433,35           

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi 7 641,71             -                      

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 2 615 505,73 -     768 011,08 -        

Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üçün pul vəsaitlərinin ödənişləri 812 907,27 -        -                      

Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları 68 174,10           

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul 

vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul 

vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Qiymətli kağızların əldə edilməsindən yaranan pul  vəsaitlərinin xaricolmaları 2 219 212,41 -     -                      

Qiymətli kağızların satilmasindan yaranan pul  vəsaitlərinin daxilolmaları 907 825,04         

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul 

vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri 

qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri 

çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri 

çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin 

daxilolmaları -                      

Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 3 032 119,68 -     975 999,14         

Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin 

daxilolmaları 4 200 090,00      

Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul 

vəsaitlərinin xaricolmaları
-                      

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin 

xaricolmaları -                      

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları -                      

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə 

pul vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul 

vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları -                      

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xaricolmaları və 

daxilolmaları -                      4 200 090,00      

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis azalması (artımı ) 5 647 625,41 -     4 408 078,06      

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalığı 21 350 866,01    15 703 240,60    

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna olan qalığı 15 703 240,60    20 111 318,66    

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin komponentləri:

Pul vəsaitləri 2 253 623,60      1 891 318,66      

Bank depoziti 13 449 617,00    18 220 000,00    

Digər pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (açıqlanmalı olan)

Bank overdraftı

İdarə Heyətinin sədri Selçuk Adıgüzel

Baş Mühasib İlham Musayev

31 Dekabr 2018-ci il tarixinə

"AXA MBASK" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat



AXA MBASK Sığorta Şirkəti ASC 

2018-ci il üçün uçot siyasəti və izahlı qeydlər 

(balansa izahat) 

Statusu və fəaliyyəti 

1. “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikasının qanunları asasında təsis edilmiş və 23.12.1992-ci il 

tarlxdə 24 saylı qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

2. Cəmiyyətin Nizamnaməsinə əsasən əsas fəaliyyətini qeyri-həyat sığortası (ümumi sığorta) sahəsində sığorta və 

təkrarsığorta fəaliyyəti təşkil edir. 

3. Bakı şəhəri Vergilar Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsi tərəfındən 01.06.2006-ci il 

tarixdə Cəmiyyətə VÖEN 1700124571 verilmişdir. Cəmiyyət ƏDV ödəyicisidir. Cəmiyyətin DSMF-nın Bakı şəhəri üzrə 

hüquqi şəxslərlə iş departamentində qeydiyyatı vardır. 

4. Cəmiyyətin Unibank, Ziraatbank, Yapı Kredi Bank, Paşabank və bir sıra digər banklarda hesabları vardır. 

5. Cəmiyyətə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sığorta fəaliyyətinə 07.12.2010-cu il tarixli 000386 

saylı, təkrarsığorta fəaliyyətinə 06.05.2014-cü il tarixli 080573 saylı lisenziyalar verilmişdir. 

6. Hüquqi ünvan: AZ1095, Bakı şəhəri, Həzi Aslanov küçəsi, 80/9; Faktiki ünvan: AZ1065, Bakı şəhəri, Nobel pr. 15, AZURE 

Biznes Mərkəzi. 

7. “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC hüquqi şəxs olmaqla ayrıca əmlakı, üzərində adı həkk olunmuş dairəvi möhürü vardır. 

 

Maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər Azərbaycan manatı (AZN) ilə ifadə olunmuşdur. 

 

1. Cəmiyyətin əməliyyat mühiti 

Azərbaycan Respublikası inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatına xas olan xüsusiyyətlərə malikdir. Son illər ölkədə güclü 

iqtisadi artım müşahidə olunmuşdur. Kommersiya sektoruna təsir göstərə biləcək bütün tendensiyaları, eləcə də onların 

Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətinə təsirini (əgər varsa) qabaqcadan proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. 

2. Uçot siyasətinin təqdimatı 

Uçot siyasətinin bu maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsində istifadə edilən əsas  müddəaları aşağıdakı bəndlərdə 

göstərilmişdir. Əgər başqa açıqlamalarda istinad qeydləri edilməmişdirsə, göstərilən uçot siyasəti müddəaları təqdim 

edilən bütün hesabat dövrlərində ardıcıl tətbiq edilmişdir. 

3.1. Maliyyə hesabatlarının tərtib olunmasının ümumi əsasları 

AXA MBASK" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti-nin Maliyyə hesabatlarında, aktivlər və öhdəliklər faktiki xərclər üzrə 

qiymətləndirilmişdir. Gəlirlər hesablama metodu ilə, xərclər isə sığorta xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq kassa və hesablama 

metodu ilə göstərilmişdir. 

Rəhbərlik əsas qiymət göstəricilərini müəyyənləşdirir. Rəhbərlikdən həmçinin tələb edilir ki, Cəmiyyətin uçot siyasətinin 

həyata keçirilməsi sahəsində peşəkar mülahizələr açıqlansın. 

3.2. Valyutaların yenidən hesablanması 

a) Funksional valyuta və hesabat valyutası 

Funksional valyuta maliyyə hesabatlarında maddələrin ölçülməsi üçün istifadə olunur. Bu müəssisənin yerli valyutası olan 

Azərbaycan Respublikası manatıdır. (AZN) 

b) Əməliyyatlar və qalıqlar 



Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatlar  əməliyyatların aparılma tarixinə valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq funksional 

valyutada əks etdirilir. Məzənnə fərqləri funksional valyutalardan fərqli valyutalarda aparılan əməliyyatlar və 

sövdələşmələr üzrə yaranır və hər bir valyutanın müəyyən sayda vahidlərinin müxtəlif məzənnə kursunda digər valyutaya 

çevrilməsi nəticəsində yaranan fərq kimi müəyyən edilir. Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar üzrə yaranan mənfəət və 

zərərlər, həmçinin xarici valyutada ifadə edilən monetar aktivlərin və öhdəliklərin hesabat dövrünün sonuna məzənnə 

kursu üzrə yenidən hesablanmasından yaranan mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir. 

Monetar maddələr mövcud valyuta vahidləri və valyuta vahidlərinin sabit və ya müəyyən olunan sayında əldə edilən və ya 

ödənilən aktivlər və öhdəliklərdir. Monetar maddələrin əsas xüsusiyyəti sabit və ya müəyyən olunan sayda valyuta 

vahidlərinin əldə edilməsi hüququdur. Monetar maddələr nağd, əldə edilən vəsaitləri, sudaları, ödənilməli olan 

məbləğləri, uzunmüddətli borcları, təminatları, işçi müavinətləri öhdəliklərini və təxirə salınmış vergi aktivləri və 

öhdəliklərini daxil edir. 

Qeyri-monetar maddələrə səhmlər, ehtiyyatlar, əvvəlcədən ödənilmiş gələcək dövrün xərcləri, əmlak, torpaq, tikili və 

avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər daxil edilir. 

3.3. Binalar və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər) 

Əsas vəsaitlər elə maddi aktivlərdir ki: 

a) Mal və xidmətlərin istehsalı və təchizatında istismar edilir, gələcəkdə icarəyə verilmək və ya inzibati məqsədlər üçün 

istifadə edilir; 

b) Bir dövrdən artıq dövr ərzində istifadə edilməsi gözlənilir. 

Ədalətli dəyər- yaxşı məlumatlandırılmış, razılığa gəlmiş və bir birindən asılı olmayan tərəflər arasında ticari 

sövdələşmələrdə aktivin mübadilə edildiyi dəyərdir. Yenidənqiymətləndirmə tarixinə yığılmış istənilən amortizasiya 

məbləği aktivin balans dəyərindən silinir və xalis dəyər yenidənqiymətləndirmə dəyərinə hesablanır. Qalan bütün əsas 

vəsaitlər ilkin dəyərlə amortizasiya ayırmaları çıxılmaqla əks etdirilir. 

İlkin dəyər bu aktivlərin əldə edilməsi ilə birbaşa əlaqədar olan xərcləri nəzərdə tutur. İlkin dəyərə həmçinin valyuta ilə 

alınmış əsas vəsaitlərin hedcinqi üzrə kapitala keçirilən pul vəsaitlərinin axını üzrə mənfəət və zərərlər də daxil edilir. 

Sonrakı xərclər aktivin balans dəyərinə qəbul edilir ki, bu aktivlərlə əlaqədar olan gələcək iqtisadi səmərələr Cəmiyyətə 

keçsin və düzgün qiymətləndirilə bilinsin. Qalan bütün cari təmir və istismar xərcləri o dövrün mənfəət və zərərlər 

haqqında hesabatında əks etdirilir ki, həmin dövrdə bu xərclər çəkilmişdir. 

3.4. Amortizasiya 

Digər əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya azalan qalıq dəyəri metoduna, yəni əsas vəsaitlərin faydalı istismar müddəti ərzində 

aşağıdakı illik amortizasiya dərəcələrini tətbiq etməklə, aktivlərin qalıq dəyərinə və ya yenidənqiymətləndirilmiş dəyərinə 

vurmaqla həyata keçirilir. İllik amortizasiya dərəcələri aşağıdakı qaydada müəyyən edilir. 

- Maşın avadanlıq – ilik 25% 

- İT avadanlıqları – illik 25% 

- Nəqliyyat vasitələri – illik 25% 

- Mebel və təsərrüfat inventarları – illik 20% 

- Sair əsas vəsaitlər – illik 20% 

- Binalar-illik 7% 

Aktivlərin ləğv edilmə dəyərinə və onların faydalı istismar müddətinə vaxtaşırı yenidən baxılır və zərurət olduqda, hər bir 

hesabat dövrünə təshih edilir. 

Əsas vəsaitlərin xaricolmasından mənfəət və zərərlər bu əsas vəsaitlərin satışı ilə onların balans dəyərinin müqayisə 

edilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Xaricolmalardan mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilir. 



3.5 Qeyri-maddi aktivlər 

Cəmiyyətin bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən proqram məhsulları və 

lisenziyadan ibarətdir. 

Əldə edilmiş hüquqlar və proqram məhsulları onların alınması və tətbiq edilməsi üçün çəkilmiş xərclərin əsasında 

kapitallaşdırılmışdır. Cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunan indentifikasiya oluna bilən unikal proqram təminatı ilə birbaşa 

əlaqəli olan tərtibat xərcləri, çəkilmiş xərclərdən artıq olan iqtisadi səmərə gətirəcəyi halda qeyri-maddi aktivlər kimi 

tanınır. Kapitallaşdırılmış xərclərə proqram təminatını tərtib edən şirkətlərə sərf edilən xərclər daxildir. Proqram təminatı  

ilə əlaqədar olan bütün digər xərclər (məsələn, texniki dəstək xərcləri) çəkildiyi zaman xərcə silinir. Kapitallaşdırılmış 

proqram təminatı onun 10 illik faydalı xidmət müddəti ərzində bərabər çıxılmalar metoduna əsasən amortizasiya olunur. 

Lisenziyanı – sığorta fəaliyyət növünə müvafiq dövlət orqanı tərəfindən verilmiş xüsusi icazə təşkil edir və müddətsiz 

olduğuna görə illik 10% dərəcə ilə amortizasiya olunur. 

3.6. Aktivlərin qiymətdən düşməsi 

Faydalı istismar müddəti müəyyən edilə bilinməyən aktivlər amortizasiya olunmur və hər il qiymətdən düşmə məqsədləri 

üçün testləşdirmə aparılır. Amortizasiya olunan aktivlər, əgər hər hansı bir hadisə və ya şəraitin dəyişməsi balans dəyərinin 

bu aktivlərin əvəzinin ödənilmə dəyəri olmamasını göstərirsə, hər dəfə qiymətdən düşmə məqsədləri üçün 

qiymətləndirilir. Qiymətdən düşmə zərəri aktivin balans dəyərinin onun əvəzinin ödənilmə dəyərindən artıq olan 

məbləğində tanınır. Əvəzinin ödənilməsi dəyəri aşağıdakı iki meyarlardan daha böyük olan məbləğlərdən biridir: 

a) Aktivin satışı üzrə xərclər çıxılmaqla ədalətli dəyəri; 

b) İstifadə edilmə dəyəri. 

Aktivlərin qiymətdən düşməsi məqsədləri üçün aktivlər pul axınlarını eyniləşdirən qruplaşdırma qaydasında ən kiçik 

qruplara bölünürlər. 

3.7. İnvestisiyalar 

Cəmiyyət özünün investisiyalarını aşağıdakı şəkildə təsnifləşdirir: 

- Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri; 

- İnvestisiyalar; 

- Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri. 

Təsnifləşdirmə investisiyaların hansı məqsədlə alınmasından asılıdır. Rəhbərlik investisiyaların təsnifləşdirilməsini onların 

ilkin tanınması zamanı müəyyən edir və hər bir hesabat tarixinə onları yenidən nəzərdən keçirir. 

a) Ədalətli dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri 

Bu kateqoriya iki alt kateqoriyaya bölünür: ticarət üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri və ilkin tanınmış ədalətli 

dəyərinin dəyişməsi mənfəət və zərərlər hesabında əks etdirilən maliyyə aktivləri. Maliyyə aktivləri bu kateqoriyaya o 

zaman aid edilir ki, onlar yaxın gələcəkdə satış üçün nəzərdə tutulmuşdur və onlar rəhbərlik tərəfindən belə ifadə 

edilmişdir. Törəmə maliyyə alətləri də həmçinin satış üçün nəzərdə tutulmuş hesab edilirlər ki, onlar hedcinqləşdirmə 

alətləri deyildirlər. Əgər bu aktivlər satış üçün nəzərdə tutulmuşlarsa və ya onların satılması balans hesabatı tarixindən bir 

ildən artıq olmayan müddətdə nəzərdə tutulmuşdursa, bu kateqoriyanın aktivləri qısamüddətli aktivlər kimi 

təsnifləşdirirlər. 

b)  Borc vəsaitləri və debitor borcları 

Borc vəsaitləri və debitor borcları təsbit edilmiş və müəyyən edilə bilən ödəmə müddəti olan və aktiv bazarda qiyməti 

təyin edilməyən (kotirovka olunmayan) qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Onlar o vaxt yaranırlar ki, cəmiyyət debitor 

borclarının satılması niyyəti olmadan pul vəsaitlərini, malları və xidmətləri birbaşa debitora təqdim edir. Belə borc 



vəsaitləri və debitor borcları dövriyyə aktivləri kimi təsnifləşdirilirlər və qısamüddətli aktivlərə aid edilirlər (əgər ödəmə 

müddəti mühasibat balansının tərtib edilmə tarixindən bir ilədək müddətdən artıq deyildirsə). Borc vəsaitləri və debitor 

borcları mühasibat balansında “Debitor borcları” maddəsinin tərkibində əks etdirilmişlər. 

c) Ödəmə müddətinə qədər saxlanılmış (dayandırılmış) investisiyalar 

Ödəmə müddətinə qədər saxlanılmış (dayandırılmış) investisiyalar təsbit edilmiş ödəmə müddəti olan qeyri-törəmə 

maliyyə aktivləridir ki, onlarla münasibətdə ödəniş müddətinin çatmasına qədər Cəmiyyətin onları saxlamağa qəti niyyəti 

və imkanı vardır. 

d) Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri 

Satış üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə aktivləri  bu kateqoriyada nəzərdə tutulmamış və ya digər kateqoriyalarda 

təsnifləşdirilməmiş qeyri-törəmə maliyyə alətləridir. Əgər rəhbərliyin bu aktivləri mühasibat balansının tərtib edilmə 

tarixindən bir ilədək müddətə satmaq niyyəti yoxdursa, onlar qeyri-dövriyyə aktivlərinə aid edilirlər və uzunmüddətli 

aktivlərin tərkibində əks etdirirlər. 

3.8. Pul vəsaitləri və ekvivalentliləri 

Pul vəsaitləri və ekvivalentliləri asanlıqla müəyyən nağd pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyəri cüzi dəyişikliklərə məruz 

qalan maddələrdir.  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində kassada olan nağd pul vəsaitləri, yolda olan pul 

köçürmələri, bank hesablaşma hesabları, digər tələbli bank hesabları, pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, bank overdraftları və 

ödənilmə müddəti üç aydan artıq olmayan digər yüksək likvidli investisiyalar əks etdirilir. Mühasibat balansında bank 

overdraftları qısamüddətli öhdəliklərin tərkibində qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər maddəsi üzrə əks etdirilir.  

3.9. Səhmdar kapitalı 

Sığortaçının nizamnamə kapitalını təşkil edən səhmlər adi səhm formasındadır. 

3.10. Sığorta ehtiyyatları 

Sığorta ehtiyyatları, o cümlədən sığorta ehtiyyatlarında təkrarsığortaçıların payı Azərbaycan respublikası Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır. Hazırkı maliyyə hesabatlarında sığorta ehtiyyatları və sığorta 

ehtiyyatlarında təkrarsığortaçıların payı həmin qaydalar əsasında hesablanmışdır.  

3.11. Mənfəət vergisi 

Mənfəət vergisi hazırkı maliyyə hesabatlarında balans tarixinə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq hesablanmışdır. Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış mənfəət vergisindən ibarət olub, mənfəət və 

zərər hesabatında qeydə alınır. Lakin, həmin və ya başqa dövrdə bilavasitə kapital hesablarında qeydə alınan 

əməliyyatlara aid olan vergilər bilavasitə kapital hesablarında qeydə alınır. 

Cari mənfəət vergisi, cari və ya əvvəlki dövrlər üzrə vergiyə cəlb edilən və ya zərər ilə əlaqədar vergi orqanlarına 

ödəniləcək və ya onlardan geri alınacaq (əvəzləşdiriləcək) məbləği təşkil edir. Vergiyə cəlb edilən mənfəət və ya zərər, 

maliyyə hesabatlarının müvafiq vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsindən əvvəl təsdiqləndiyi halda təxmini 

göstəricilərə əsasən hesablanır. Mənfəət vergisindən başqa digər vergilər inzibati və digər əməliyyat xərcləri kimi qeydə 

alınır. 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə ehtiyyat (rezerv) öhdəliklər metodu istifadə edilməklə tam həcmdə yaradılır. Təxirə 

salınmış mənfəət vergisi, aktivlərin və öhdəliklərin vergitutma bazası ilə onların maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş 

balans dəyəri arasında meydana çıxan bütün zaman fərqləri üzrə müəyyən edilir. Lakin, təxirə salınmış mənfəət vergisi, 

aktivlərin və öhdəliklərin ilkin tanınması zamanı meydana çıxırsa, o halda təxirə salınmış mənfəət vergisi uçotda əks 

etdirilmir (əgər, sövdələşmənin həyata keçirildiyi anda nə mühasibat mənfəətinə, nədə vergiyə cəlb edilən mənfəətə təsir 

etməyən biznesin birləşdirilməsi ilə əlaqədar deyildirsə). Təxirə salınmış mənfəət vergisi mühasibat balansının tərtib 



edilmə tarixinə qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə müvafiq 

olaraq hesablanmışdır. 

Təxirə salınmış vergi aktivləri o zaman tanınır ki, gələcəkdə zaman fərqləri məbləğində azaldıla biləcək vergiyə cəlb ediləsi  

mənfəət əldə edilməsi ehtimalı vardır. 

3.12. Qarşıdakı xərclər və ödənişlər üzrə ehtiyyatlar (rezervlər) 

Qarşıdakı xərclər və ödənişlər üzrə ehtiyyatlar (rezervlər) o zaman yaradılır ki: 

- Cəmiyyət keçmiş dövrlərdə baş vermiş hadisələr nəticəsində hər hansı hüquqi öhdəliklər daşıyır və ya könüllü surətdə 

öz üzərinə ənənəvi öhdəliklər qəbul edilmişdir: 

- Ehtimallar vardır ki, bu öhdəliklərin səhmana salınması üçün pul vəsaitlərinin  axını labüddür: 

- Bu öhdəliklərin məbləği etibarlı surətdə hesablana bilir. 

Gələcək dövrlərin əməliyyat zərərləri üzrə ehtiyyatlar yaradılmır. 

3.13. Gəlirin tanınması 

Gəlirlər aşağıdakı qaydada tanınır: 

a) Birbaşa sığorta üzrə gəlir 

Birbaşa sığorta üzrə gəlir o vaxt tanınır ki, Cəmiyyətlə təkrarsığortalı arasında müqavilə imzalanmış, sığorta polisi sığortalı 

tərəfindən qəbul edilmişdir  və müvafiq olan debitor borcunun alınması üçün kifayət dərəcədə ehtimal vardır. 

b) Təkrarsığorta üzrə gəlir 

Təkrarsığorta üzrə gəlir o vaxt tanınır ki, Cəmiyyətlə təkrarsığortalı arasında risklərin təkrarsığortaya qəbul edilməsinə dair 

müqavilə imzalanmışdır və müvafiq olan debitor borcunun alınması üçün kifayət dərəcədə ehtimal vardır. 

c)  Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə gəlir 

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə gəlirlər o zaman tanınır ki, təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə  

baş vermiş sığorta hadisəsinə görə zərərin müvafiq hissəsinin təkrarsığortaçı tərəfindən ödəniləcəyi razılaşdırılmışdır və 

həmin hissənin ödənilməsi üçün kifayət dərəcədə ehtimal vardır. 

d) Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzdlar üzrə gəlirlər 

Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissiyon muzdlar üzrə gəlirlər o zaman tanınır ki, risklərin təkrarsığortaya 

verilməsinə dair təkrarsığortaçı ilə müqavilə bağlanmışdır və həmin müqavilə üzrə komissyon muzdun alınması üçün 

kifayət dərəcədə ehtimal vardır. 

e) Xidmətlərin göstərilməsindən gəlirlər 

Xidmətlərin göstərilməsindən gəlirlər o hesabat dövrünə aid edilir ki, bu xidmətlər göstərilmişdir və xidmət göstərilməsi 

üzrə konkret sövdələşmənin tələbləri başa çatdırılmışdır. Konkret sövdələşmənin tələblərinin başa çatdırılması dərəcəsi 

faktiki göstərilmiş xidmətlərin həcminin sövdələşmə üzrə göstəriləcək xidmətlərin ümumi həcmindəki payı kimi 

qiymətəndirilir. 

3.14 İcarə 

Mülkiyyət hüququndan irəli gələn risklərin və səmərələrin əhəmiyyətli hissəsinin icarəyə verəndə qalması hallarındakı 

icarə, əməliyyat icarəsi kimi təsnifləşdirilir. Əməliyyat icarəsi müqaviləsi üzrə ödənişlər bütün icarə müddəti üzrə bərabər 

hissələrə bölünməklə, mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilir. 

3.15. Dividendlərin verilməsi 



Cəmiyyətin səhmdarlarına dividendlər maliyyə hesabatlarında öhdəlik kimi o dövrdə tanınır ki, həmin dövrdə Cəmiyyətin 

səhmdarları tərəfindən təsdiq edilmişdir (qərar qəbul edilmişdir). 

4 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi 

4.1. Maliyyə risklərinin faktorları 

Cəmiyyətin fəaliyyəti bir sıra maliyyə risklərinə meyillidir:  bazar riski ( valyuta riskləri, faiz dərəcələrinin dəyişməsinin 

ədalətli dəyərə təsir riski və qiymət riski daxil olmaqla): kredit riski: likvidlik riski və faiz dərəcələrinin dəyişməsinin pul 

vəsaitləri axınına təsiri riski. 

a) Bazar riski 

b) Valyuta riski 

Cəmiyyət beynəlxalq iqtisadi əlaqələrə malikdir və ona görə də, xarici valyuta kurslarının (əsasən, ABŞ dolları, evro, Rus 

rublu və.s.) dəyişməsindən valyuta risklərinə meyillidir. Gələcək kommersiya sövdələşmələri, tanınmış aktivlər və 

öhdəliklər, həmçinin xarici şitkətlərə netto-investisiyalara münasibətdə mübadilə kurslarının dəyişməsi riski mövcuddur. 

c) Qiymət riski 

Cəmiyyət tərəfindən sığorta tarifləri könüllü sığortanın hər bir növü üzrə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə 

razılaşdırılmış Qaydalara uyğun olaraq müəyyən edilir. Rəqabət mühitində könüllü sığorta növləri üzrə qiymət riski 

mövcuddur. İcbari sığorta növləri üzrə qiymətlər  dövlət tərəfindən müəyyən olunduğundan bu növ sığorta müqavilələri  

üzrə qiymət riski mövcud deyildir. 

d) Kredit riski 

Cəmiyyət əhəmiyyətli kredit risklərinə mübtəla deyildir. Cəmiyyətdə etibarlı kredit tarixinə məxsus olan alıcıların ödəmə 

qabiliyyətli olmasına inamı təmin edən prosedurlar işlənmişdir.  Törəmə alətlərlə sövdələşmələr və pul əməliyyatları yalnız 

yüksək ödəmə qabiliyyəti olan maliyyə institutları ilə aparılır. Cəmiyyət tərəfindən heç bir istisnaya yol vermədən bütün 

maliyyə institutları üçün kredit riskini məhdudlaşdıran prosedurlar işlənmişdir. 

e) Likvidlik riski 

Likvidlik riskinin ehtiyyatlıqla idarə edilməsi pul vəsaitləri və dövriyyədə olan qiymətli kağızların kifayət həcminin 

saxlanmasını, açılmış kredit xətləri vasitəsilə adekvat maliyyələşmə imkanlarını və ortaya çıxa biləcək disbalans hallarında 

operativ idarəetmə imkanlarını nəzərdə tutur. 

f) Faiz dərəcələrinin dəyişməsinin pul vəsaitləri axınına və ədalətli dəyərə təsir riski 

Cəmiyyət faiz gəliri gətirən əhəmiyyətli məbləğdə aktivlərə malikdir. Bu səbəbdən də faiz gəlirləri üzrə mənfəət və pul 

vəsaitlərinin əməliyyat axınları, əsasən bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsindən asılıdır. 

5. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı əhəmiyyətli mühasibat təxminləri və fərziyyələri 

Cəmiyyət növbəti maliyyə ili ərzində hesabatlarda əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin məbləğinə təsir göstərən təxminlər və 

fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və digər amillərə, həmçinin 

rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə əsasən təhlil edir. Uçot 

siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və fərziyyələr irəli sürür. Maliyyə hesabatlarında əks 

etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və öhdəliklərin balans 

dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar daxildir: 

5.1. Müştəri debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər 

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən metodologiya və mülahizələr, 

təxmini və həqiqi zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq məqsədilə müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir. 

5.2. Vergilər, əmək münasibətləri və sosial sığorta 



Vergilərin hesablanması və ödənilməsi, əmək münasibətləri üzrə işçilərlə hesablaşmalar, sosial sığorta üzrə əməliyyatlar 

Azərbaycan Respublikasının vergi, əmək və sosial sığorta üzrə qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparılır. 

5.3. Sığorta qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş normalar 

Cəmiyyət sığorta üzrə fəaliyyət zamanı “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə 

tutulmuş və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə 

bağlı qaydaları, sığortaçının tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi qaydaları, sığortaçıların zərərlilik  dərəcəsinin 

müəyyən edilməsi qaydaları, sığorta və ya təkrarsığorta müqavilələri üzrə sığortaçının şəxsi tutumunun yuxarı həddinə 

dair tələbləri və digər normativ sənədlərin tələblərini rəhbər tutur. 

6. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 

Hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədləri üçün tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, tərəflərdən biri 

digərinə nəzarət edə bilsin, onunla eyni qrupun nəzarəti altında olsun və ya maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı 

məsələlər üzrə qərar qəbul edərkən ona təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər arasındakı münasibətləri nəzərə alarkən 

həmin münasibətlərin hüquqi formasına deyil, iqtisadi məzmununa diqqət yetirilir. 

7. Risklərin idarə edilməsi 

Cəmiyyət daxilində risklərin idarə edilməsi funksiyası maliyyə riskləri ( kredit riski, bazar riski, coğrafi risklər, valyuta riski, 

likvidlik riski və faiz dərəcəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi risklər ilə əlaqədar həyata keçirir. Maliyyə risklərinin idarə 

edilməsi funksiyasının əsas məqsədi risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və 

hüquqi risklərin idarə edilməsində məqsəd, bu risklərin azaldılması üçün nəzərdə tutulan daxili qayda və prosedurlara 

müvafiq qaydada riayət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.  

Kredit riski  

Cəmiyyətin kredit riski konsentrasiyası üçün potensial müzakirə mövzusu olan maliyyə aktivləri pul və debitor 

borclarından ibarətdir. Cəmiyyətin pul depozitləri maliyyə idarələrində yerləşdirilmişdir.  

Bazar riski  

Cəmiyyət bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan faiz, valyuta və pay alətləri üzrə açıq mövqelər ilə 

əlaqələr bazar risklərinə məruz qalır. Bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi halda müəyyən edilmiş limitdən 

artıq zərərlərin yaranmasının qarşısı alınmır. Qəbul edilmiş normalar ilə uzunmüddətli borcların bazar dəyəri onların 

daşınan dəyərlərilə dəyişə bilər.  

Faiz dərəcəsi riski  

Cəmiyyətin bir çox borcları təyin olunmuş marağı ifadə edir. Bu borclarla əlaqəli maraq xərcləri sığortalanmamışdır. 

Rəhbərlik inanır ki, maraq normalarının daimi olmamasından irəli gələn bazar qiymətlərinə dəyişikliklər əhəmiyyətili 

xarakter daşımır.  

 


