«RƏVAN SIĞORTA» ASC-nin
31 Dekabr 2013-cü il tarixinə olan
Uçot siyasəti və izahlı qeydləri
“Rəvan Sığorta” ASC-nin maliyyə hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (MHBS) uyğunlaşdırılmış Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib
edilmişdir. Gəlirlər və xərclər hesablama metodu ilə göstərilmişdir.
1. Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətin torpaq, tikili və avadanlıqlar kateqoriyasından olan
vəsaitlərinin balans dəyəri 229400,95 manat, köhnəlməsi 144097.62 manat və qalıq dəyəri
85303.33 manat olmuşdur. Bu vəsaitlərin tərkibinə avadanlıq, nəqliyyat vasitəsi və digər əsas
vəsaitlər daxildir. Köhnəlmə norması qanunvericiliyə əsasən kateqoriyalar və normalar üzrə
tətbiq edilmiş, maşın-avadanlıq və nəqliyyat vasitələri üçün 25%-ə qədər, digər əsas vəsaitlər
üçün isə 20%-ə qədər götürülmüşdür.
01.01.2013-cü il tarixinə tikili, avadanlıq və nəqliyyat vasitəsinin ilkin dəyəri və yığılmış
amortizasiyanın hərəkəti aşağıdakı cədvəldə ğöstərilir.

01.01.2013-cü il tarixə olan ilkin
dəyər
01.01.2013-cü il tarixə yığılmış
amortiz.
01.01.2013-cü il tarixə mövcud olan
dəyər
dövr ərzində alış və ya Ə.V.
dəyərinin artması
dövr ərzində satış
dövr ərzində silinən
dövr ərzində amortizasiya
31.12.2013-cü il tarixə yığılmış
amortizasiya
31.12.2013-cü il tarixə mövcud olan
dəyər

Kompüter
Mebel və
avadanlıqları avadanlıqlar
29323.73
25636.23

Nəqliyyat
vasitəsi
143472.76

10377.69

8655.14

70047.88

18946.04

16981.09

73424.88

7857.50

21074.48

19960

17923.75

11677.68

36377.25

9295.31
19673
17508.23

11677.68
26377.89

104091.80
41417.21

Qeyri-maddi aktivlər
01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətə məxsus qeyri-maddi aktivlərin balans dəyəri 22300
manat, köhnəlməsi 6055.66 manat, qalıq dəyəri isə 16244.34 manat təşkil etmişdir.

2. Qısamüddətli maliyyə aktivləri
Dövlət qiymətli kağızları.
01.01.2014-cü il tarixinə dövlət qiymətli kağızlarının qalığı 300200 manat təşkil etmişdir.
3. Debitor borclar
Cəmiyyətə birbaşa sığorta üzrə olan borclar 414389.02 manat, təkrarsığorta əməliyyatları
üzrə borc 178656.70 manat olmuşdur. Büdcə üzrə 7513.06 manat debitor borc yaranmışdır.
Ilin sonuna cəmi 910802.72 manat debitor borcu qalmışdır.
4. Pul vəsaitləri
Kassa əməliyyatları
01.01.2014-cü il tarixinə kassa qalığı 323672.13 manat təşkil etmişdir. Il ərzində
16769648.39 manat kassaya mədaxil, 17363274.35 manat kassadan məxaric olmuşdur.
Hesablaşma hesabı və valyuta hesabının açıqlanması
Hesablaşma hesabı üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə 3735740.75 manat və
31.12.2013-cü il tarixinə 10352890.22 manat olmuşdur.
O cümlədən,
Banklar üzrə
Bankın adı
NBC Bank ASC
NBC Genclik filiali
United Credit Bank
Bank of Azerbaijan
AzerTurk Bank
Turan Bank
Cəmi:

01/01/2013
3494516.99
45794.76
27009
105300
63120

31/12/2013
10002451.72
80766.04
33733.43
106897.99
107389.92
21651.12

3735740.75

10352890.22

Valyuta hesabı hesabı üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə - manat dəyərində ABŞ və
31.12.2013-cü il tarixinə 12200.56 manat dəyərində ABŞ dolları olmuşdur.
Banklar üzrə
Bankın adı
NBC Bank ASC
Cəmi:

01.01.2013
-

01.01.2014
12200.56

-

12200.56

Banklarda olan depozit hesablar üzrə qalıq 01.01.2013-cü il tarixinə 4500000 və 31.12.2013cü il tarixinə 4573000 manat olmuşdur.
Banklar üzrə
Bankın adı
Bank of Azerbaijan
United Credit Bank
AzerTurk Bank
Turanbank ASC

01.01.2013
600 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000

31.12.2013
673 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000

4500000

4573000

Cəmi:

5. Uzunmüddətli maliyyə aktivləri
6. 31 dekabr 2013-cü il tarixinə uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyəri 675027 AZN
olmuşdur.
Onlar:
- Sabah “İstehsalat Kommersiya Firması” səhmlərinin 45%-i - 675027 AZN
7. Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı
31.12.2013-ci il tarixinə sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 823472.48 manat
olmuşdur.
8. Kapital
31 dekabr 2013-cü il tarixinə Cəmiyyətin elan edilmiş və tam ödənilmiş nizamnamə
kapitalı hər birinin nominal dəyəri 40.80 AZN olan 218139 ədəd səhmdən ibarət olmuşdur
Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar Azərbaycan Manatı ilə həyata keçirilmişdir. 31 dekabr 2013cü il tarixində tamamlanan il ərzində buraxılmış səhmləririn sayında dəyişiklik olmuşdır.
Səhmlərin nominal dəyərinin 40.80 AZN olmaqla əlavə olaraq 120099 ədəd səhm buraxılmışdır.
Cəmiyyətin 01.01.2013-cü il tarixinə olan nizamnamə kapitalını 8900071.20 manat təşkil edir.
31 dekabr 2013-cü il tarixinə Cəmiyyətin səhmdarı və iştirak payı aşağıdakı kimi
olmuşdur.
Səhmlərin
İştirak
Məbləğ
Səhmdarın adı
sayı
payı(%)
AZN-lə
_____________________________________________________________________________
__
1."NBC Bank" ASC
18628
8.54%
760 022.40
2.”Nurgün Grup” MMM
107109
49.10%
4 370 047.20
3.”Nurgün Motors” MMC
92402
42.36%
3 770 001.60
Cəmi:

218139

100%

8 900 071.12

9. Kapital ehtiyatları
Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
2013-cü ildə əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi olmamışdır.
10. Sığorta ehtiyatları
Sığorta ehtiyatlarının tərkibi
Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatının hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur.
Ümumi məbləğ

Təkrarsığortaçıların payı

Xalis

01 yanvar 2013-cü il tarixə qazanıl
mamış sığorta haqları ehtiyatı
3991167.75
706000.30
3285167.45
_____________________________________________________________________________
____
01 yanvar 2013-cü il tarixə
qeyri-həyat sığortası üzrə
sığorta ehtıyatları
4874575.59
910785.93
3963789.66
_____________________________________________________________________________
____

31 dekabr 2013-cü il tarixə qazanıl
mamış sığorta haqları ehtiyatı
5048076.77
771453.83
4276622.94
Baş vermiş, lakin bildirilməmiş
zərərlər ehtiyatı
229188.63
22016.21
207172.42
Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş
zərərlər ehtiyatı
206016.74
30002.44
176014.30
Əlavə ehtiyatlar
0.00
0.00
0.00
_____________________________________________________________________________
___
31 dekabr 2013-cü il tarixə
qeyri-həyat sığortası üzrə
sığorta ehtıyatları
5483282.14
823472.48
4659809.66
Sığorta ehtiyatları ümumilikdə könüllü sığorta sinifləri üzrədir.
11. Kreditor borcları (Öhdəliklər)
01.01.2014-cü il tarixinə cəmiyyətin 844087.95 manat kreditor borcu olmuşdur. Onlar
aşağıdaklardır:
- Büdcə üzrə
209505.91 manat
- Sosial sığorta və təminat üzrə
3524.83 manat
- Təkrarsığorta üzrə
529774.87 manat
- Sair kreditorlar
9135.42 manat

- Digər qısamüddətli öhdəliklər

92146.92 manat

Gəlirlər
Əsas əməliyyat gəlirləri
2013-cü il ərzində cəmiyyətin birbaşa sığorta üzrə sığorta mükafatlarının (haqqlarının)
cəmi məbləği 4030986.59 manat, təkrarsığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə aldığı sığorta
mükafatları 33181.04 manat, təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə komisyon muzdların həcmi
132225.02 manat, sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı 227612.67 manat təşkil
etmişdir. Əsas əməliyyat gəlirləri 4424005.32 manat olmuşdur.
Investisiya gəlirləri
Cəmiyyətin 2013-cü il ərzində investisiya gəliri 459575.28 manat olmuşdur.
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində sığorta ehtiyatlarının artması nəticəsində xalis sığorta
ehtiyatlarının dəyişməsi (mənfi) 696020 manat təşkil etmişdir.
Subroqasiya gəlirləri
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində subroqasiya gəlirləri 61748.68 manat olmuşdur.
Sair gəlirlər
Cəmiyyətin hesabat ili ərzində sair gəlirlər 4409.98 manat olmuşdur.

Cəmiyyətin 2013-cü ilin yekunlarına görə ümumi gəliri 4253719.26 manat olmuşdur.
12. Xərclər və ödənişlər
Birbaşa sığorta üzrə sığorta ödənişləri
Hesabat dövründə cəmiyyət tərəfindən 1139587.80 manat baş vermiş sığorta hadisəsinə
görə sığorta ödənişi edilmiş, 127785.76 manatı isə vaxtından əvvəl xitam verilmiş
müqavilələr üzrə sığorta haqqları qaytarılmışdır.
Işlərin aparılması xərcləri
Cəmiyyətin 2013-cü il ərzində işlərin aparılması xərci cəmi 1187362.96 manat təşkil etmişdir
Təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə
2013-cü il ərzində cəmiyyətin təkrarsığortaya verilmiş risklər üzrə hesablanmış sığorta
haqları 665782.44 manat olmuşdur. Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 11324.14 manat
olmuşdur.
Cəmiyyətin il ərzində xərclərin cəmi 3225913.10 manat təşkil etmişdir.

Maliyyə mənfəəti və xalis mənfəət
2013-cü il ərzində cəmiyyətin mənfəəti 1027806.16 manat, xalis mənfəət isə (mənfəət vergi
bəyannaməsi üzrə mənfəət vergisi 205561.23 manat) 822244.93 manat olmuşdur.
Idarə Heyətinin Sədri
Baş mühasib

F.F.Aslanov

M.Y.Nuriyev

