
 

 

Forma № 1S 
    

    
SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQĠ ġƏXS SIĞORTA 

BROKERĠNĠN MÜHASĠBAT BALANSI (rüblük və illik) 

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

       
«31» dekabr 2013-cü il tarixə 

  
  manatla 

A K T Ġ V L Ə R  Ġlin əvvəlinə 
Hesabat dövrünün 

sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLĠ AKTĠVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 183 401,66 4 512 558,15 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaĢdırılması 
20 280,59 58 709,87 

DaĢınmaz əmlaka investisiyalar 0,00 0,00 

Qeyri-maddi aktivlər 1 368 510,61 1 672 001,54 

Təxirə salınmıĢ vergi aktivləri 481 783,28 546 610,83 

Uzunmüddətli debitor borcları 0,00 0,00 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 400 000,00 400 000,00 

               dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00 

               sair maliyyə aktivləri 400 000,00 400 000,00 

ĠĢtrak payı metodu ilə uçota alınmıĢ investisiyalar 0,00 0,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaĢmalar 0,00 0,00 

Sair aktivlər 0,00 0,00 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 6 453 976,14 7 189 880,39 

II . QISAMÜDDƏTLĠ AKTĠVLƏR     

Ehtiyatlar 22 482,17 17 857,58 

Debitor borcları: 3 397 773,34 4 064 905,78 

               birbaşa sığorta üzrə 2 752 730,79 3 122 054,24 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 194 439,44 252 760,91 

                 - təkrarsığortaçı üzrə 0,00 111 120,69 

                 - təkrarsığortalı üzrə  194 439,44 141 640,22 

               asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 

               DB büdcə üzrə  33 026,78 263 569,00 

               iddia tələbləri üzrə  0,00 0,00 

               işçi heyəti üzrə  18 283,48 16 061,02 

               sığortalılara verilən borclar üzrə 0,00 0,00 

               QM sair debitorlar 399 292,85 410 460,61 



Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 11 057 905,04 13 446 259,21 

                     kassa  1 166,46 2 064,46 

                     hesablaşma hesabı  2 353 914,30 941 513,28 

                     valyuta hesabı  46 547,77 66 840,02 

                     depozit hesablar  8 650 000,00 12 435 000,00 

                     sair pul vəsaitləri  6 276,51 841,45 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 3 856 000,00 0,00 

                   QM dövlət qiymətli kağızları 3 856 000,00 0,00 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00 

                     sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: 954 670,84 560 017,00 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə 0,00 0,00 

                      TS qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 954 670,84 560 017,00 

Sair qısamüddətli aktivlər: 36 462,36 51 189,41 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 0,00 0,00 

                      verilmiş  avanslar 34 645,13 48 336,92 

                      təhtəl hesablar 1 817,23 2 852,49 

Sair aktivlər 0,00 0,00 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 19 325 293,75 18 140 228,98 

CƏMĠ AKTĠVLƏR 25 779 269,89 25 330 109,37 

              

K A P Ġ TA L  VƏ    Ö H D Ə L Ġ K L Ə R Ġlin əvvəlinə 
Hesabat dövrünün 

sonuna 

I . KAPĠTAL     

ÖdənilmiĢ nominal (nizamnamə) kapitalı  8 732 520,00 8 732 520,00 

Emissiya gəliri 255 528,69 255 528,69 

Geri alınmıĢ kapital (səhmlər) 0,00 0,00 

Kapital ehtiyatları: 2 111 208,04 2 222 054,56 

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 2 011 633,54 2 011 633,54 

              digər kapital ehtiyatları 99 574,50 210 421,02 

BölüĢdürülməmiĢ mənfəət (ödənilməmiĢ zərər) -770 862,84 -741 410,50 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 108 932,49 29 452,34 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 

              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 
0,00 0,00 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 

              (ödənilməmiş zərər) 
-879 795,33 -770 862,84 

              Elan edilmiş dividendlər 0,00 0,00 

Cəmi kapital 10 328 393,89 10 468 692,75 

II. UZUNMÜDDƏTLĠ ÖHDƏLĠKLƏR 0,00 0,00 

Sığorta ehtiyatları: 14 098 022,83 13 050 958,58 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə : 0,00 0,00 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  14 098 022,83 13 050 958,58 

QarĢısıalınma tədbirləri fondu  0,00 0,00 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0,00 0,00 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiĢ öhdəliklər 0,00 0,00 



TəxirəsalınmıĢ vergi öhdəlikləri 0,00 0,00 

Kreditor borcları : 0,00 0,00 

                  əməyin ödənilməsi üzrə  0,00 0,00 

                  büdcə üzrə 0,00 0,00 

                  sosial sığorta və təminat üzrə  0,00 0,00 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 0,00 

                  asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 

                  sair kreditorlar 0,00 0,00 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00 0,00 

                  alınmış avanslar 0,00 0,00 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 1 299 510,50 1 457 125,67 

                  təkrarsığortaçı üzrə 1 299 510,50 1 457 125,67 

                  təkrarsığortalı üzrə  0,00 0,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaĢmalar 0,00 0,00 

Sair öhdəliklər 0,00 0,00 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 15 397 533,33 14 508 084,25 

III . QISAMÜDDƏTLĠ ÖHDƏLĠKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0,00 0,00 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiĢ öhdəliklər 0,00 0,00 

Vergi və sair məcburi ödəniĢlər üzrə öhdəliklər 0,00 0,00 

Kreditor borcları: 53 342,67 353 332,37 

                  QM əməyin ödənilməsi üzrə  26 644,89 0,00 

                  QM büdcə üzrə 0,00 0,00 

                  QM sosial sığorta və təminat üzrə  38 361,38 43 248,83 

                  QM digər məcburi ödənişlər üzrə  10 850,35 14 011,45 

                  QM asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 

                  QM sair kreditorlar -22 513,95 296 072,09 

Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00 0,00 

                  alınmış avanslar 0,00 0,00 

QM Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaĢmalar 0,00 0,00 

Sair öhdəliklər 0,00 0,00 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 53 342,67 353 332,37 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 15 450 876,00 14 861 416,62 

CƏMĠ KAPĠTAL VƏ ÖHDƏLĠKLƏR 25 779 269,89 25 330 109,37 

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*     

 

  



 

Forma № 2S   

     
SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQĠ ġƏXS SIĞORTA 

BROKERĠNĠN MƏNFƏƏT və ZƏRƏRĠ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik) 

     

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

«31» dekabr 2013-cü il tarixə 

 ilin əvvəlindən artan yekunla 

   
  manatla 

Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:     17 837 325,54 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 16 650 342,85 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 675 294,27 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  463 941,50 

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon 

muzdlar üzrə 
47 746,92 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyiĢməsi (müsbət və ya mənfi) 652 410,41 

Ġnvestisiya gəlirləri üzrə  1 017 763,18 

Subroqasiya gəlirləri 401 310,44 

Sair gəlirlər      1 068 399,48 

CƏMĠ  GƏLĠRLƏR 20 977 209,05 

Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri:     11 556 271,67 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 8 219 102,63 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə 919 907,83 

                             tənzimləmə xərcləri 206 343,33 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 1 729 909,08 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 481 008,80 

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  0,00 

ĠĢlərin aparılması xərcləri      9 340 236,33 

Sair xərclər      43 885,63 

CƏMĠ  XƏRCLƏR 20 940 393,63 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)     36 815,42 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi 0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 

(zərər) 
    36 815,42 

Mənfəət vergisi     7 363,08 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 

(zərər) 
    29 452,34 

 



 

 

 “AXAMBASK” Açıq Səhmdar cəmiyyəti  

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə 
(Azərbaycan manatı ilə)___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı 

 Emissiya  
gəliri 

 Yenidən 
qiymətləndir

mə 
 üzrə ehtiyat 

 Digər 
ehtiyatlar 

 Bölüşdürülmə
miş mənfəət 

 Cəmi kapital 

31 dekabr 2011-cu il tarixinə qalıq 6 730 840  255 528, 69 
 
 1 725 593,24 

 
 (466 065,63) 

 
(130 022,88)  8 115 873,42 

uçot siyasətində dəyişikliklər və ya  
əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər    

 
 

   
   

31 dekabr 2012-ci il tarixinə qalıq 8 732 520  255 528, 69  2 011 633,54   99 574,50  (770 862,85)  10 328 393,88 

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi            
Mənfəət və zərər haqqında hesabatda  
tanınmamış gəlirlər və xərclər    

 
 

 
110 846,5 

 
  110 846,5 

Hesabat dövründə xalis mənfəət         29 452,34   29 452,34 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları   
      

   
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın  
bölüşdürülməsi (dividendlər)   

                    
   

Nizamnamə kapitalının artırılması 
məqsədi ilə mülkiyyətçiyə hesablamalar   

      
   

31 dekabr 2013-cü il tarixinə qalıq 8 732 520  255 528,69 
 

2 011 633,54 
 

210 421 
 

(741 411)  10 468 692,2 

2013-cü il üzrə kapitalda ümumi dəyişikliklər    

 

 

 

110 846,5 

 

29 452,34  140 298,84 
 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
_____________________________                                                  ______________________________ 
 
Selçuk Adıgüzel  Roman Bandurin 
İdarə Heyətinin üzvi, Maliyyə və İT üzrə kurator Baş mühasib 
27 mart 2014 27 mart 2014 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 



 

 

 “AXAMBASK” Açıq Səhmdar cəmiyyəti  

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat 
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə 
(Azərbaycan manatı ilə)__________________________________________________________________________
  

 Qeydlər     31.12.2013  31.12.2012 
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti       
Vergi tutmadan əvvəl mənfəət 13.14 36 815  108 932 
     

Qeyri-pul maddələri üzrə düzəlişlər:     
     

Hesablanmış faiz gəliri 9.13 (1 017 763)  (897 968) 
Qazanılmamış mükafatlar üzrə ehtiyat fondunda dəyişmələr, net  (1 024 978)  1 690 247 
Zərər üzrə ehtiyat fondunda dəyişmələr, net 10 341 986  387 346 
Əməliyyat debitor borclarının dəyərdən düşməsi ilə əlaqəli zərər 10 0  (130 724) 
Əsas vəsaitlərin satışı və s. silinməsindən əldə edilən gəlirlər 11.14 9 289  5 457 
Məzənnə fərqindən yaranan xalis gəlir 11 (6 205)  46 429 
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərindəki dəyişikliklərdən əvvəl 
əməliyyat fəaliyyətlərindən  
 yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 11 (1 660 856)  1 209 719 
Sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları üzrə debitor borcları  (432 274)  492 509 
Digər aktivlər 14.16 (35 667)  (15 217) 
İcbari Siğorta Bürosuna ödənilmiş təminat depoziti  0  0 
Sığorta və təkrarsiğorta əməliyyatları üzrə kreditor borcları  333 148  (1 018 416) 
Digər öhdəliklər  63 221  (60 797) 
Vergidən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları 14 (1 732 428)  607 797 

Ödənilmiş gəlir vergisi 14 (102 434)  (72 116) 
     

Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları  (1 834 862)  535 681 
     
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri       
Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alınması üçün ödənişlər  (683 333)  148 524 
Əsas vəsaitlərin silinməsindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları  2 968  2 075 
Bank depozitlərinə yatırılan investisiyalarının artımı  (14 185 000)  (10 550 000) 
Müddəti bitmiş bank depozitlərindən daxilolmalar  10 400 000  10 702 000 
Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmalar  1 048 251  877 500 
Qiymətli kağızların əldə edilməsindən yaranan pul  vəsaitlərinin 
xaricolmaları  0  (3 856 000) 
Qiymətli kağızların satilmasindan yaranan pul  vəsaitlərinin 
daxilolmaları  3 856 000  350 000 
İnvestisiya fəaliyyətlərindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin 
daxilolmalari  438 886  (2 325 902) 
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti     
Nizamnamə Kapitalına edilən ödənişlər  0  2 001 680 
dividendlər  və buna oxşar digər  ödəmələr  şəklində pul  vəsaitlərinin 
xaricolmaları  0  (242 562) 

 

   



 

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları  0  1 759 118 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)  (1 396 646)  (31 394) 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, dövrün əvəlinə  2 407 905  2 439 299 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, dövrün sonuna  1 011 259  2 407 905 
Məzənnə fərqinin xarici valyutada olan hesab qalıqlarına təsiri  (670)  (291) 

 

 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
_____________________________                                                  ______________________________ 
 
Selçuk Adıgüzel  Roman Bandurin 
İdarə Heyətinin üzvi, Maliyyə və İT üzrə kurator Baş mühasib 
27 mart 2014 27 mart 2014 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 



AXA MBASK SŞ ASC 
 

2013-cü il üçün balansa izahat 

 

UÇOT SİYASƏTLƏRİ 

Aşağıdakı uçot siyasətləri əsaslı surətdə əhəmiyyətli olan maddələrə müvafiq olaraq Cəmiyyətin maliyyə 
hesabatlarında tətbiq edilmişdir. 

Uçot metodu 

Maliyyə hesabatları ilkin dəyər konsepsiyası əsasında hazırlanmışdır. 

Əsas əməliyyat gəliri 

Əsas əməliyyat gəliri hesablama metodu əsasında tanınır və tanınma alıcı ilə müqavilənin bağlandığı 
andan başlanır. 

Digər gəlirlər 

Digər gəlirlər aidiyyatı əməliyyatlar başa çatdıqda gəlirin kreditinə yazılır. Əməliyyat xərcləri və digər 
xərclər adətən mallar alındıqda və ya xidmətlər yerinə yetirildikdə hesablama metodu ilə qeyd olunur. 

Pul vəsaitləri və ekvivalentləri 

Pul vəsaitləri – nağd pul vəsaitləri, bank hesablarında saxlanılan və tələblər üzrə verilən pul vəsaitləridir. 

Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri – ödəmə müddəti üç ayadək olan, pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan 
məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin dəyişməsi kimi cüzi riskə məruz qalan qısamüddətli 
qoyuluşlardır. Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə hesabat ilinin sonunda xalis pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinə əlavə edilən hər-hansı bank overdraftı da daxildir. 

Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər 

Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər qarşı tərəfə pulun birbaşa verilməsindən yaranır. Banklarda 
yerləşdirilmiş əmanətlər pul vəsaiti qarşı tərəfə ödəmə şəklində verildikdə qeydə alınır. 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar müəyyənləşdirilən və sabit ödənişli borc qiymətli 
kağızlarıdır. Bu cür qiymətli kağızlar ilk olaraq ədalətli dəyər üstəgəl birbaşa əməliyyat xərcləri 
məbləğində tanınır. 

Alınacaq vəsaitlər və qabaqcadan ödəmələr 

Alınacaq vəsaitlər sığortalanan şəxslərdən alınacaq birbaşa sığorta ödənişlərindən, təkrarsığortanı və riski 
başqa tərəfə verən şirkətdən alınacaq sığorta mükafatlarından və iddialar üzrə riskin digər tərəfə transferi 
nəticəsində debitor borclarından və digər vəsaitlərdən ibarətdir. Təkrarsığorta üzrə debitor və kreditorlar 
bunun üçün hüquqi əsas olduqda əvəzləşdirilir. Cəmiyyət xalis və ya birgə hesablaşma niyyətinə malik 
olur. Alınacaq vəsaitlər sığorta müqaviləsi bağlandığı tarixdə qeydə alınır və xidmətlər göstərildiyi zaman 
mənfəət və zərər hesabatına yazılır. Qabaqcadan ödəmələr ödəmə tarixində qeydə alınır və xidmətlər 
yerinə yetirildikdə mənfəət və zərər hesabatına daxil edilir. 

 



Torpaq, tikili, avadanlıq və amortizasiya 

Aktiv kimi tanına bilən torpaq, tikili və avadanlıq obyekti əldə olunan zaman ilkin dəyəri əsasında tanınır. 
“İlkin dəyər” ödənilmiş pul və ya pul ekvivalentlərinin məbləğinə və ya ödənilmiş hər hansı digər 
əvəzləşdirmənin ədalətli dəyərinə bərabərdir. Əsas vəsaitlər yığılmış köhnəlmə və hər hansı qiymətdən 
düşmə zərəri çıxılmaqla ilkin dəyərlə tanınır (“ilkin dəyər modeli”). Torpaq istisna olmaqla əsas vəsaitlərin 
köhnəlməsi “azalan qalıq metodu” əsasında aktivlərin illik köhnəlmə dərəcələrini istifadə etməklə 
hesablanır: 

Maşın və avadanlıqlar  25% 

Nəqliyyat vasitələri  25% 

Digər aktivlər  20% 

Hər bir maliyyə ilinin sonunda aktivlərin qiymətdən düşmə zərərini müəyyən etmək üçün ilkin dəyərə 
əsaslanan balans dəyəri ilə bərpa oluna bilən dəyəri müqayisə edilir. Əgər balans dəyəri bərpa oluna bilən 
dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olarsa, bu iki dəyər arasındakı fərq mənfəət və zərər haqqında 
hesabatda xərc kimi göstərilməklə balans dəyəri bərpa oluna bilən dəyərə qədər silinir. 

Qeyri-maddi aktivlər və amortizasiya 

Qeyri-maddi aktiv aşağıdakı meyarlara cavab verdikdə tanınır:  

• Bu aktiv fiziki formaya malik olmayan qeyri-monetar aktiv olmalıdır; 

• Ayrıca tanına bilməlidir; 

• Müəssisə aktiv üzərində nəzarət  imkanına malik olmalıdır; 

• Gələcəkdə iqtisadi səmərələr yaratmalıdır; 

• Gələcəkdə iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxilolacağı ehtimalı olmalıdır; 

• Aktivin dəyəri etibarlı qiymətləndirilməlidir. 

Bu meyarlardan hər-hansı yerinə yetirilmədikdə xərclər qeyri-maddi aktiv kimi deyil, onların yarandığı dövrün 
xərcləri kimi tanınır. Qeyri-maddi aktivlərin tanınması onların ilkin dəyəri əsasında aparılır. Cəmiyyət ilkin 
tanınmadan sonra qeyri-maddi aktivi amortizasiya çıxılmaqla ilkin dəyər ilə uçota alır (“ilkin dəyər modeli”). 
Qeyd etmək lazımdır ki, faydalı istifadə müddətinə malik qeyri-maddi aktivlər amortizasiya oluna bilərlər, 
faydalı istifadə müddətləri qeyri-müəyyən olan qeyri-maddi aktivlər isə amortizasiya oluna bilməzlər. Cəmiyyət 
faydalı istifadə müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərə amortizasiyanı “düz xətt metodu” ilə hesablayır. Bundan 
əlavə, balans dəyəri təyin edilmiş ədalətli dəyərlə müqayisə edilməli və ədalətli dəyər balans dəyərindən 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduqda, balans dəyərindən qiymətdən düşmə zərəri çıxılmalıdır. Aktiv qiymətdən 
düşmüş olduqda, ona amortizasiyanın standart qaydalarının tətbiq edilməsi davam etdirilməlidir. 

Ehtiyatlar 

Ehtiyatlar ilkin dəyər və ehtimal edilən satış dəyərindən daha az olan dəyərlə qiymətləndirilir. 

Vergilər 

Vergilərin məbləği balans tarixinə qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablanır. 

 



Mənfəət vergisi 

Mənfəət vergisi xərcləri cari vergilərdən və təxirə salınmış vergilər üzrə xərclərdən ibarətdir. 

Cari mənfəət vergisi - balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi dərəcələrini istifadə etməklə dövr üzrə 
gözlənilən vergiyə cəlb olunan mənfəət əsasında hesablanır. Hesabatdakı bəzi gəlir və xərclərin digər 
dövrlərdə vergi bazasına aid ediləcəyinə (müvəqqəti fərqlər) və bəzi maddələrin heç bir vaxt vergi bazasını 
hesablayarkən istifadə edilməyəcəyinə görə (daimi fərqlər) vergi mənfəəti hesabatdakı mənfəətdən fərqlənir. 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi – cari və keçmiş dövrlərin maliyyə hesabatlarında tanınan əməliyyat və 
hadisələrin qiymətlədirilmiş gələcək vergi nəticələridir. Təxirə salınmış vergi elə mühasibat qeydidir ki, 
müvəqqəti fərqlər üzrə nəticələnə biləcək uçot mənfəəti və vergi mənfəəti arasında mövcud olan əlaqə ilə bağlı 
istənilən təhrifin aradan qaldırılmasını təsvir edir. Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri – vergi tutulan müvəqqəti 
fərqlər ilə əlaqədar gələcəkdə ödənilməli olan mənfəət vergisinin məbləğidir. Vergi tutulan müvəqqəti 
fərqlərin mövcud olduğu yerlərdə vergi xərci nəzərdə tutulan gələcək vergi xərci vasitəsilə artırılır və öhdəlik 
kimi mühasibat balansında tanınır. Təxirə salınmış vergi aktivləri – çıxılan müvəqqəti fərqlərin nəticəsi kimi 
yaranan və gələcək dövrlərdə əvəzi alınmalı olan mənfəət vergisi məbləğləridir.  

Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi – aktivin realizasiya olunacağı və ya 
öhdəliyin yerinə yetiriləcəyi dövrə tətbiq edilməsi gözlənilən balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi 
dərəcələri əsasında qiymətləndirilməlidir. Lakin balans hesabatı tarixinə hökumət gələcək illərdə vergi 
dərəcəsini dəyişəcək qanunvericilik aktlarını qəbul edərsə, bu zaman gələcəkdə qüvvədə olacaq dərəcə 
istifadə olunmalıdır.  

Birbaşa səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlar istisna olmaqla, təxirə salınmış vergi xərci və ya gəliri 
birbaşa mənfəət və ya zərər hesabında əks etdirilir. Səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə 
salınmış vergilər səhmdar kapitalında öz əksini tapır. 

İnvestisiyalar 

Digər müəssisələrin qiymətli kağızlarına və aktivlərinə qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalar ilkin 
dəyər və ehtimal edilən satış dəyərindən daha az olan dəyərlə tanınır. 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 

Adətən aşağıdakı beş meyara uyğun olduğu zaman investisiyalar “ödəniş müddətinə qədər saxlanılan 
investisiyalar” kimi təsnifləşdirilir: 

• qeyri-törəmə aktivlərdir; 

• sabit və ya müəyyənləşdirilə bilən ödənişlərdir; 

• sabit ödəmə müddətinə malik olmalıdırlar; 

• müəssisənin aktivləri ödəniş müddətinə qədər saxlamaq üzrə kəskin niyyəti vardır; 

• müəssisənin aktivləri ödəniş müddətinə qədər saxlamaq üçün maliyyə imkanına malikdir. 

Qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

Gələcəkdə yaranacaq öhdəlik ehtimal edildikdə, bu ehtimal yarandığı andan bəri qeyd edilmiş öhdəlik 
qiymətləndirilmiş öhdəlik kimi tanınır. 

Sığorta əməliyyatları 

Sığorta haqqı – risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləğidir. 



Baza sığorta haqqı – sığorta müqaviləsi üzrə hesablanmış sığorta haqqından həmin müqavilənin bağlanması 
üzrə göstərilən vasitəçilik xidməti üçün komisyon muzdu (hesablanmış sığorta haqqının 15%-dən çox 
olmamaqla) çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdir. 

Qazanılmamış sığorta haqqı – sığorta haqqının sığorta təminatının qüvvədə olma müddətinin hesablama 
tarixindən sonrakı dövrünə aid olan hissəsidir. 

Qazanılmış məcmu sığorta haqları – hesabat dövrü ərzində bağlanmış sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə 
hesablanmış məcmu sığorta haqlarının və hesabat dövrünün əvvəlinə qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatını 
çıxdıqdan sonra qalan məbləğdir. 

Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq 
sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır. 

Sığorta ehtiyatları 

Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatı - Sığorta mükafatının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyat balans 
hesabatı tarixinə qüvvədə olan və müddəti bitməyən qaydaların şərtləri ilə əlaqəli dövrdə qəbul olunmuş və 
vaxtaşırı hesablanan sığorta mükafatlarının bir hissəsini ifadə edir. 

Zərərlər ehtiyatı - yekun zərərlər üçün hesablamaları əks etdirir. Zərərlər ehtiyatına bildirilmiş, lakin 
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı (BTZE) və baş vermiş, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatı (BVBZE) 
daxildir. İddialarla bağlı xərclərin tənzimlənməsi üzrə hesablamalar hər iki ehtiyata (BTZE) və (BVBZE) 
daxil edilir. BTZE sığortaçıya bildirilmiş, lakin heasabat tarixinə qədər tənzimlənməmiş hər bir tələb üzrə 
hesablanır. BVBZE verilmiş sığorta ödənişlərinə əsasən hesabat tarixinə üçbucaq metodu ilə hesablanmış 
BVBZE, hesabat tarixinə hesablanmış BTZE-nin 50%-i və hesabat tarixindən əvvəlki 4 rüb ərzində 
qazanılmış məcmu sığorta haqlarının 10%-nin böyük olanı əsasında hesablanır. Yekun düzəlişlər 
yarandıqları dövr üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks olunur.  

Təkrarsığorta 

Təkrarsığorta sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı və ya təkrarsığortaladığı risklərin bütövlükdə, 
yaxud bir hissəsinin sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada təkrarsığortaçı ilə bölüşdürülməsi və 
ya təkrarsığortaçıya ötürülməsidir. Cəmiyyət biznesin normal gedişində təkrarsığorta üzrə riskləri digər şirkətə 
verir. Lakin risk və təkrarsığortanın digər tərəfə verildiyi təkrarsığorta müqavilələri Cəmiyyəti sığortalanan 
şəxslər qarşısındakı öhdəliklərindən azad etmir. Aktivlərin təkrarsığortasına ödənilmiş iddialar üçün 
təkrarsığorta şirkətlərindən debitor borcları, o cümlədən, zərərləri tənzimləyən iddialar və Cəmiyyətə 
verilən sığorta mükafatları daxildir. Təkrarsığorta üzrə kreditor borclar təkrarsığortaçıya təkrarsığorta 
ödənişlərinin köçürülməsi üzrə Cəmiyyətin öhdəliyidir və Cəmiyyətin təkrarsığorta halları ilə bağlı 
iddialarındakı payıdır. Təkrarsığortalar tərəfındən ödəniləcək vəsaitlər təkrarsığorta siyasəti ilə bağlı iddia 
öhdəliyinə münasib şəkildə hesablanır. Sığorta riskini digər tərəfə verməyən təkrarsığorta müqavilələri 
birbaşa balansda əks edilir və digər alınacaq vəsaitləri və ya ödəniləcək vəsaitləri maddəsinə daxil edilir. 
Depozit aktivlər və ya öhdəliklər ödənilmiş və ya alınmış məbləğdən dəqiq müəyyənləşdirilmiş sığorta 
haqları və ya təkrarsığortalanan şəxs tərəfındən tutulmalı haqlar çıxılmaqla tanınır. 

Xalis əldə etmə gəlirləri 

Cəmiyyət bağlanmış sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta mükafatlarına görə 
komissiyalar ödəyir və təkrarsığortaçıya verilən risklər üzrə köçürülmüş sığorta mükafatlarına görə 
komissiyalar alır. Bu növ komissiya mənfəət və zərər haqqında hesabatda sığorta fəaliyyəti bölməsində 
qeydə alınır.  

Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı olmayan xidmətlər 

Sığorta ilə bağlı olmayan xidmətlər birbaşa balansda hesablanaraq riskin köçürülmədiyi əməliyyatları əks 
etdirir. Aktiv və ya öhdəlik geri ödənilmiş məbləğlər və tutulmuş hər hansı komissiyalar çıxılmaqla alınmış 
məbləğlər ilə tanınır. 



Xarici valyuta əməliyyatı 

Cəmiyyətin əməliyyat valyutası manatdır. Xarici valyutada olan monetar maddələr (kassa qalığı, hesab qalığı, 
debitor borclar, kreditor borclar, öhdəliklər və s.) Cəmiyyətin balans hesabatının bağlandığı tarixə (31 dekabr) 
olan valyuta məzənnəsindən istifadə etməklə hesabat verdiyi valyutaya dəyişilir. Xarici valyutada olan maya 
dəyəri ilə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr tanınmış maya dəyəri nəticəsində ilkin əməliyyatın 
aparıldığı zaman mövcud olan valyuta məzənnəsi istifadə olmaqla çevrilir. Xarici valyutada olan ədalətli dəyər 
ilə qiymətləndirilən (və ya yenidən qiymətləndirilmiş) qeyri-monetar maddələr ədalətli dəyər müəyyən edilən 
(və ya yenidən qiymətləndirilmə aparılan) günə olan valyuta məzənnəsi istifadə olunmaqla çevrilir. 

Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş monetar maddələr ilə əlaqədar yaranan məzənnə fərqləri mənfəət və zərər 
haqqında hesabat vasitəsilə mühasibat uçotuna daxil edilir. Qeyri-monetar maddələrlə bağlı digər mənfəət və 
ya zərərin mənfəət və zərər haqqında hesabat vasitəsilə tanındığı hallarda yaranan məzənnə fərqləri də 
həmçinin bu hesabatlara daxil edilir. Mənfəət və ya zərərlər kapital vasitəsilə tanındığı hallarda müvafiq 
olaraq, məzənnə fərqləri də həmçinin kapital vasitəsilə tanınır. 

Xarici valyuta balansında istifadə olunan əsas dərəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ("ARMB") 
rəsmi məzənnələri əsasında aşağıda göstərilib: 

 

                                                                                                                                          31.12.2013                 31.12.2012 

 1 ABŞ dolları/AZN 0,7845                         0,7850 

1 avro/AZN 1,0780                         1,0377 

Əvəzləşdirmə 

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız o zaman əvəzləşdirilir ki, qarşılıqlı əvəzləşdirmənin həyata keçirilməsi 
üçün qanuni hüquq mövcud olmalı, iki alətin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi niyyəti və hər iki müqavilənin eyni 
zamanda reallaşdırılması niyyəti olsun. 

İşçi heyəti ilə bağlı xərclər və aidiyyatı ayırmalar 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyət işçilərin əmək haqlarından 
məcburi sosial sığorta haqları tutur və onları Dövlət Sosial Müdafıə Fonduna köçürür. Bundan əlavə bu 
tip təqaüd sistemi işəgötürən tərəfindən işçilərin əmək haqı fondunun müəyyən faizi kimi Dövlət Sosial 
Müdafıə Fonduna məcburi sosial sığorta haqqları ayırmalarını nəzərdə tutur. Təqaüdə çıxdıqda təqaüdlə 
bağlı bütün ödənişlər Dövlət Sosial Müdafıə Fondu tərəfindən yerinə yetirilir. Cəmiyyət Dövlət Sosial 
Müdafıə Fondunun qaydalarından əlavə ümumi əmək haqqı ödənişlərinin faizi kimi hesablanmış işçilər 
tərəfindən cari yardımları tələb edən pensiya ilə bağlı hər hansı fərdi qaydalara malik deyildir. Bundan başqa, 
Cəmiyyətdə hesablanması tələb olunan pensiya müavinətləri və ya kompensasiya edilən digər mühüm 
müavinətlər mövcud deyildir. 

Səhmdar kapitalı 

Səhmdar kapitalı ilkin dəyər ilə tanınır. Səhmdarların pulu vəsait şəklində deyil, aktiv və ya başqa formada 
kapitala əlavələr etdikdə onların dəyəri əməliyyatın aparıldığı tarixə ədalətli dəyər ilə qeydə alınır. 

 
 
Rəhbər ________________________ 
 
 M.Y. 
Baş mühasib _______________________ 
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