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MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI 
RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI 
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ 
 
Bu bəyannamə, 2-ci və 3-cü səhifələrdə əks etdirilən müstəqil auditorların rəyində göstərilmiş müstəqil 
auditorların vəzifələri haqqında müddəalarla birgə oxunmalıdır və “A-QROUP Sığorta Şirkəti” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin (“Cəmiyyət”) maliyyə hesabatları ilə bağlı Cəmiyyət rəhbərliyinin və müstəqil 
auditorların göstərilən məsuliyyətlərini fərqləndirmək məqsədi daşıyır. 
 
Rəhbərlik, 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatmış il üzrə Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini, əməliyyat 
nəticələrini, pul vəsaitlərinin hərəkəti və səhmdar kapitalında dəyişmələri əks etdirən Beynəlxalq Maliyyə 
Hesabatları Standartlarına (“BMHS”) uyğun maliyyə hesabatlarının düzgün hazırlanması üçün məsuliyyət 
daşıyır. 
 
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik aşağıdakılar üzrə məsuliyyət daşıyır:  
 
 Uyğun mühasibat prinsiplərinin seçilməsi və mütəmadi olaraq tətbiq edilməsi; 

 Məntiqli və məqsədəuyğun təxminlərin və qərarların qəbul edilməsi; 

 BMHS-na uyğunluğun bəyan edilməsi və həmin standartlardan əhəmiyyətli kənarlaşmalar olduğu 
təqdirdə bu halların maliyyə hesabatlarında açıqlanması və izah edilməsi; və 

 Yaxın gələcəkdə Cəmiyyət işini normal şərtlər altında davam etdirəcəyi halda, hesabat tarixinə 
maliyyə hesabatlarını daimlilik prinsipi əsasında hazırlanması. 

 
Rəhbərlik həmçinin aşağıdakı məsələlər üzrə məsuliyyət daşıyır: 
 
 Cəmiyyət daxilində səmərəli və keyfiyyətli daxili nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması, qurulması 

və möhkəmləndirilməsi; 

 Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının BMHS-a uyğun olaraq düzgün hazırlanması və maliyyə 
vəziyyətini istənilən zaman düzgün əks etdirən mühasibat sisteminin təşkil edilməsi; 

 Yerli mühasibat sisteminin qanunvericilik və Azərbaycan Respublikasının mühasibat standartlarına 
uyğun olaraq təşkil edilməsi; 

 Mümkün imkanlardan istifadə edərək Cəmiyyətin aktivlərinin mühafizə edilməsinin təşkil edilməsi; 
və 

 Saxtakarlıq, yanlışlıq və digər qanunauyğunsuzluq hallarını müəyyən edilməsin və qarşısının 
alınması. 

 
31 dekabr 2009-cu il tarixinə olan maliyyə hesabatları 28 aprel 2010-cu il tarixində Cəmiyyətin İdarə 
Heyəti tərəfindən təsdiq edilmişdir. 
 
 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
 
 
 
Anar Bayramov 
Sədr 

 Əliqismət Əhmədov 
Baş mühasib 

 
28 aprel 2010-cu il 28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN RƏYİ 
 
“A-QROUP Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarına və İdarə Heyətinə: 
 
Maliyyə hesabatları 
 
Biz “A-QROUP Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 
dekabr 2009-cu il tarixinə təqdim edilən maliyyə vəziyyəti hesabatı, həmin tarixdə başa çatmış il 
üzrə məcmu gəlir hesabatı, səhmdar kapitalında dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabatlardan, eləcə də əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən 
ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.  
 
Maliyyə Hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti 
 
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə aşağıdakılar 
aiddir: maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə əlaqədar, saxtakarlıq və ya yanlışlıqdan qaynaqlanan 
əhəmiyyətli kənarlaşmaların qarşısını almaq məqsədilə daxili nəzarət sisteminin işlənib 
hazırlanması, qurulması və möhkəmləndirilməsi; müvafiq mühasibat siyasətinin seçilməsi və tətbiq 
edilməsi; mövcud şərtlər altında məqbul mühasibat təxminlərinin irəli sürülməsi. 
 
Auditorun məsuliyyəti 
 
Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən bu maliyyə hesabatlarına dair rəy 
bildirməkdən ibarətdir. Biz audit yoxlamasını Beynəlxalq Audit Standartları əsasında aparmışıq. 
Həmin standartların tələbinə görə, biz etik tələblərə əməl etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı 
və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət 
qədər əmin olaq. 
 
Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair auditor sübutu əldə 
etmək üçün proseduraların yerinə yetirilməsi daxildir. Seçilmiş proseduralar auditorun 
mülahizəsindən, eləcə də saxtakarlıq və ya səhvlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli 
dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri 
qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək 
üçün deyil, şəraitə görə müvafiq audit proseduralarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə 
tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili 
nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud mühasibat siyasətinin 
uyğunluğunun və rəhbərliyin mühasibat təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə 
də maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.  
 
Biz hesab edirik ki, audit rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər və uyğun auditor sübutu əldə 
etmişik. 

 



 

 
Rəy  
 
Bizim rəyimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
Cəmiyyətin 31 dekabr 2009-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə 
maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına 
uyğun olaraq düzgün əks etdirir. 
 
İzahedici paraqraf  
 
Şərti rəy təqdim etmədən diqqətinizə çatdırırıq ki, bu maliyyə hesabatlarının 12 saylı Qeydində 
göstərildiyi kimi, 2008-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının hökuməti maliyyə 
institutlarının (bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərin) kapitallaşma səviyyəsinin 
artırılmasının stimullaşdırılması məqsədi ilə onları üç il müddətinə mənfəət vergisindən azad 
etmişdir. Bu qanun 1 yanvar 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minib və müvafiq olaraq tətbiq 
ediləcək. Bu qanuna əsaslanaraq, əgər vergiyə cəlb edilən müvəqqəti fərqlərin predmeti bu dövr 
ərzində baş verərsə, heç bir vergi öhdəlikləri hesablanmamalıdır, əks halda cari gəlir vergi 
faizindən istifadə edərək hesablanmalıdır. Cəmiyyətin rəhbərliyi yazılı formada bəyan etmişdir ki, 
Cəmiyyətin vergi bazasını formalaşdıran vergi gəlirləri Cəmiyyətin səhmdar kapitalının 
artırılmasına yönəldilsin. Bu ehtimal nəticəsində Cəmiyyət 31 dekabr 2009-cu il tarixinə 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları əsasında hazırlanmış maliyyə hesabatlarında mənfəət 
vergisi öhdəliyini toplamamışdır. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyində maddələrin 
və şərhlərin açıqlamasında müxtəlif təfsir dərəcələri yarana bilər. Bundan əlavə vergi orqanlarının 
nümayəndələri ilə rəhbərliyin vergi qanunvericiliyi haqqında şərhləri fərqli olduğundan, qanunun 
hər hansı bir izahatı vergi orqanları tərəfindən tələb olunarsa, bu halda Cəmiyyət, ola bilsin ki, 
əlavə vergi, cərimələr və faiz ödəmək məcburiyyətində qalsın və bu, hazırkı maliyyə hesabatlarına 
əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.  
 
 
 
 
28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

 



“A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
MƏCMU GƏLİR HESABATI  
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə) 

4 

 

 

Qeyd 
 

31 dekabr  
2009-cu il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

 31 dekabr  
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

Yığılmış sığorta mükafatlarının dəyəri, ümumi 7 7,410,826  7,803,935
Risklər və təkrarsığorta üzrə digər şirkətlərə verilən sığorta 

mükafatları 7 
 

(641,122)  (1,163,251)

 6,769,704  6,640,684

Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyatda 
dəyişiklik, ümumi 8 943,035  (1,349,495)

Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyatda 
təkrarsığortaçıların payında dəyişiklik 8 (187,925)  139,297

 755,110  (1,210,198)

Qazanılmış sığorta mükafatları, xalis 7,524,814  5,430,486

Ödənilmiş iddialar, ümumi 7 (5,034,340)  (4,828,547)
Risklər və təkrarsığorta üzrə digər şirkətlərə verilən ümumi iddialar 7 244,727  282,088

 (4,789,613)  (4,546,459)

Zərər ehtiyatında dəyişiklik, ümumi  8 -  -

İddialar üzrə xərclər, xalis (4,789,613)  (4,546,459)

Əldə etmə gəlirləri, xalis 10 165,779  149,066

Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi 2,900,980  1,033,093

Faiz gəlirləri 11 447,301  401,244
Digər gəlirlər/(zərərlər) 12 107,730  (76,073)

 555,031  325,171

ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 13 (1,217,542)  (1,437,460)

Vergidən əvvəl mənfəət/(zərər) 2,238,469  (79,196)

Mənfəət vergisi xərci 14 (31,016)  (9,964)

Dövr üzrə xalis mənfəət/(zərər) 2,207,453  (89,160)

Digər məcmu gəlir maddələri:   
Binaların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə zərər (2,347,343)  -
Digər məcmu gəlir maddələri ilə əlaqədar mənfəət vergisi təsirləri (266,409)  -
İl üzrə digər məcmu gəlir maddələri, vergilər çıxıldıqdan sonra (2,613,752)  -

İl üzrə cəmi məcmu zərər (406,299)  (89,160)

HƏR SƏHM ÜZRƏ GƏLİR/(ZƏRƏR)   
Əsas və kapitala əlavə edilə bilən (AZN) 9 324.63  (13.11)
 
 

İdarə Heyəti tərəfindən: 
 
 
 

Anar Bayramov 
Sədr 

 Əliqismət Əhmədov 
Baş mühasib 

 

28 aprel 2010-cu il 28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

9-30-cu səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil Auditor Rəyi 2-ci 
və 3-cü səhifələrdə təqdim olunmuşdur. 



“A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HESABATI  
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNƏ 
(Azərbaycan Manatı ilə) 

5 

 

 
Qeyd 31 dekabr 

2009-cu il 
 31 dekabr 

2008-ci il
AKTİVLƏR   
CARİ AKTİVLƏR:   

Pul və pul ekvivalentləri 15 334,311  1,725,469
Banklardakı depozitlər 16 3,445,919  2,614,599
Debitor borcları 17 1,744,880  402,059
Digər alınacaq vəsaitlər və avans ödənişləri 18 798,474  670,971
Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyatın 

təkrarsığorta hissəsi  8 471,528  785,730
Təxirə salınmış komissiya xərcləri 19 25,356  64,864

   
Cəmi cari aktivlər 6,820,468  6,263,692

   
UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR:   

Əmlak və avadanlıqlar 20 1,925,998  4,335,338
İnvestisiya mülkiyyəti 21 397,200  305,153
Təxirə salınmış vergi aktivi 14 -  31,016

   
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2,323,198  4,671,507

   
CƏMİ AKTİVLƏR 9,143,666  10,935,199

ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL   
ÖHDƏLİKLƏR:   

Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyat 8 3,219,711  4,289,023
Ödəniləcək vəsaitlər 22 9,421  92,479
Təxirə salınmış komissiya gəlirləri 23 93,348  193,517
Digər öhdəliklər 24 417,646  816,750
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 14 266,409  -
   

Cəmi öhdəliklər 4,006,535  5,391,769
   
KAPİTAL:   

Səhmdar kapitalı 25 1,360,000  1,360,000
Digər kapital elementləri 1,065,638  3,679,390
Bölüşdürülməmiş mənfəət 2,711,493  504,040
   

Cəmi kapital 5,137,131  5,543,430
   
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL  9,143,666  10,935,199
 
 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
 
 
 
Anar Bayramov 
Sədr 

 Əliqismət Əhmədov 
Baş mühasib 

 
28 aprel 2010-cu il 28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 
9-30-cu səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil Auditor Rəyi 2-ci 
və 3-cü səhifələrdə təqdim olunmuşdur. 
 



“A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
SƏHMDAR KAPİTALINDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI 
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ 
(Azərbaycan Manatı ilə) 

6 

 

 
Səhmdar 
kapitalı 

 Bölüşdürülməmiş 
mənfəət 

 Digər kapital 
elementləri 

 Cəmi kapital

   
1 yanvar 2008-ci il 1,360,000 1,822,657 3,679,390  6,862,047
   
Nizamnamə kapitalı - - -  -
İl üzrə digər məcmu gəlirlərin cəmi - - -  -
Elan edilmiş dividendlər - (1,229,457) -  (1,229,457)
Xalis zərər - (89,160) -  (89,160)
   
31 dekabr 2008-ci il 1,360,000 504,040 3,679,390  5,543,430

Nizamnamə kapitalı - - -  -
İl üzrə digər məcmu gəlirlərin cəmi - - (2,613,752)  (2,613,752)
Xalis mənfəət - 2,207,453 -  2,207,453
   
31 dekabr 2009-cu il 1,360,000 2,711,493 1,065,638  5,137,131

 
 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
 
 
 
Anar Bayramov 
Sədr 

 Əliqismət Əhmədov 
Baş mühasib 

 
28 aprel 2010-cu il 28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 
9-30-cu səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil Auditor Rəyi 2-ci 
və 3-cü səhifələrdə təqdim olunmuşdur. 
 



“A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI 
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ  
(Azərbaycan Manatı ilə) 

7 

 

 Qeyd 31 dekabr  
2009-cu il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə  

 31 dekabr 
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

   
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 

VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ     
Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət/(zərər) 2,238,469  (79,196)

Əsas vəsaitlərin satılması üzrə xalis zərər 13,485  5,463
Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi əməliyyatları 

üzrə gəlir/(zərər)  (13,683)  135,057
Qazanılmamış mükafat ehtiyatlarında təkrarsığorta 

çıxılmaqla dəyişikliklər  (755,110)  1,210,198
Zərər ehtiyatlarında dəyişikliklər -  -
Amortizasiya və köhnəlmə xərcləri 142,729  306,901
İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsindən 

gəlir  (90,935)  -
   
Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl 
əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri

 1,534,955  1,578,423
   

Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişikliklər   
Əməliyyat aktivlərində (artma)/azalma   

Banklardakı depozitlər (831,320)  767,962
Debitor borcları (1,342,821)  780,043
Digər alınacaq vəsaitlər və avans ödənişləri (127,503)  (570,833)
Təxirə salınmış ilkin dəyərdə dəyişikliklər 39,508  (22,155)
   

Əməliyyat öhdəliklərində artma/(azalma)   
Kreditor borcları (83,058)  (358,806)
Təxirə salınmış komissiya gəlirləri (100,169)  31,314
Digər öhdəliklər (399,104)  476,230

   
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul 

vəsaitləri  (1,309,512)  2,682,178
   
Ödənilmiş mənfəət vergisi -  (5,509)
   

Əməliyyat fəaliyyətinə (yönəlmiş)/daxil olan xalis pul 
vəsaitləri  (1,309,512)  2,676,669

   
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 

VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ    
Əmlak, qurğu və avadanlığın alınması (63,382)  (66,908)
   

İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri (63,382) (66,908)
   

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN DAXİL OLAN PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ    

Dividendlərin ödənilməsi - (1,210,850)
  

Maliyyə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri - (1,210,850)
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Məzənnə fərqlərinin pul və pul vəsaitlərinə təsiri (18,264)  (153,663)
   
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN (AZALMASI)/ARTMASI, 

XALİS  (1,391,158)  1,245,248
   
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində 15 1,725,469  480,221
   
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda 15 334,311  1,725,469
 
 
İdarə Heyəti tərəfindən: 
 
 
 
Anar Bayramov 
Sədr 

 Əliqismət Əhmədov 
Baş mühasib 

 
28 aprel 2010-cu il 28 aprel 2010-cu il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 
9-30-cu səhifələrdə izah olunmuş qeydlər bu maliyyə hesabatlarının ayrılmaz hissəsidir. Müstəqil Auditor Rəyi 2-ci 
və 3-cü səhifələrdə təqdim olunmuşdur. 
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1. CƏMİYYƏT HAQQINDA MƏLUMAT 
 
“A-QROUP Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra “Cəmiyyət”) 2005-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasında qapalı səhmdar cəmiyyəti kimi təsis edilmişdir. 2009-cu ilin yanvar 
ayında Cəmiyyət, açıq səhmdar cəmiyyəti kimi yenidən təsis edilmişdir. Cəmiyyətin əsas fəaliyyəti 
birbaşa və təkrarsığorta xidmətləri göstərməkdən ibarətdir. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilən 18 avqust 2005-ci il tarixli sığorta lisenziyası ilə fəaliyyət 
göstərir. Cəmiyyətin sığorta fəaliyyəti əsasən tibbi hadisələrin, yüklərin, əmlakın, bədbəxt 
hadisələrin, üçüncü tərəf qarşısında öhdəliklərin, avtomobillərin sığortalanması və təkrarsığorta 
olunmasından və bir sıra digər sığorta əməliyyatlarından ibarətdir. 
 
Cəmiyyətin hüquqi ünvanı Tolstoy küçəsi 172, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikasıdır.  
 
Cəmiyyətin səhmlərinin 100%-i cənab Sabir Adnayevə məxsusdur. 
 
 

2. ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ 
 
Azərbaycan Respublikası, ölkə hüdudlarından kənarda sərbəst dövriyyəyə malik olmayan valyuta, 
sərt valyuta nəzarəti, müəyyən qədər yüksək inflyasiya və iqtisadi artım templəri də daxil olmaqla 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə xas bir çox xarakterlərə malikdir. Azərbaycanın maliyyə sektoru 
ictimai fikirdəki mənfi dəyişikliklərə və iqtisadi şəraitə qarşı həssasdır. Bəzən Azərbaycan 
iqtisadiyyatında likvidlik riskləri ilə əlaqədar olaraq bank sektoruna inamın azalması halları 
müşahidə olunur. Maliyyə sektorundakı iqtisadi tendensiyaları və aparılacaq islahatları, habelə 
Azərbaycanın bank sektorunda likvidlik və ya inamın azalması hallarının Cəmiyyətin maliyyə 
vəziyyətinə mümkün təsirini qabaqcadan rəhbərlik tərəfindən proqnozlaşdırılması mümkün deyil. 
 
Azərbaycan Respublikasının vergi, valyuta və gömrük qanunvericiliyində tez-tez müxtəlif şərhlər və 
dəyişikliklər baş verir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların 
üzləşdiyi çətinliklərə, müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericiliyin gələcəkdə təkmilləşdirilməsi 
zərurəti, girovun qeydiyyatı və istifadəsi üzrə rəsmiləşdirilmiş prosedurların yetərsizliyi, eləcə də 
qanunvericilik və vergi sistemi ilə bağlı digər maneələr daxildir.  
 
 

3. TƏQDİMATIN ƏSASI 
 
Təqdimatın əsası 
 
Bu maliyyə hesabatları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları (“BMHS”) əsasında 
hazırlanmışdır. Cəmiyyət mühasibat yazılışlarını Azərbaycan Respublikasının sığorta və mühasibat 
uçotu qaydaları əsasında aparır. Bu maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının yerli mühasibat 
qaydaları əsasında hazırlanmış və BHMS-na uyğun olmaq üçün onlara zəruri düzəlişlər edilmişdir.  
 
Cəmiyyətin rəhbərliyindən maliyyə hesabatlarının BMHS-na uyğun hazırlanmasında hesabat tarixinə 
aktiv və öhdəliklərin qeyd olunmuş məbləğlərinə və hesabat dövründə gəlir və xərclərin qeydə 
alınmış məbləğlərinə təsir edən təxmini hesablamalardan və fərziyyələrdən istifadə etmək tələb 
olunur. Faktiki nəticələr həmin təxmini fərziyyələrdən fərqlənə bilər.  
 
Əməliyyat valyutası 
 
Təqdim olunan maliyyə hesabatlarında əməliyyat valyutası Azərbaycan Manatıdır (“AZN”). 
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4. MÜHÜM MÜHASİBAT SİYASƏTLƏRİ 
 

Banklardakı depozitlər və dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 
 

Banklardakı depozitlər qarşı tərəfə pulun birbaşa verilməsindən yaranır. Banklardakı bütün 
depozitlər pul vəsaitinin qarşı tərəfə qabaqcadan ödəmə şəklində verildikdə qeydə alınır. İlkin olaraq 
depozitlər ədalətli dəyər üstəgəl birbaşa aidiyyatı əməliyyat xərcləri həcmində tanınır, daha sonra isə 
hər hansı dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla amortizasiya dəyəri ilə göstərilir. 
 

Debitor borcları, qabaqcadan ödəmələr və dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 
 

Debitor borcları sığortalanan şəxslərdən alınacaq birbaşa sığorta ödənişlərindən, təkrarsığortanı və 
riski üçüncü tərəfə verən şirkətdən alınacaq sığorta mükafatlarından və iddialar üzrə riski üçüncü 
tərəfə transferi nəticəsində debitor borclarından və digər vəsaitlərdən ibarətdir. Təkrarsığorta üzrə 
debitor və kreditorlar məbləğləri bunun üçün hüquqi əsas olduqda əvəzləşdirilir. Cəmiyyət xalis və 
ya birgə hesablaşma niyyətinə malik olur. Debitor borcları sığorta müqaviləsi bağlandığı tarixdə 
qeydə alınır və xidmətlər göstərildiyi zaman məcmu gəlir hesabatına yazılır. Qabaqcadan ödəmələr 
ödəmə tarixində qeydə alınır və xidmətlər yerinə yetirildikdə məcmu gəlir hesabatına daxil edilir. 
Debitor borcları ilk olaraq ədalətli dəyər üstəgəl aidiyyatı əməliyyat xərcləri məbləğində tanınır və 
daha sonra dəyərsizləşmə üzrə zərərlər üçün hər hansı ehtiyat çıxılmaqla amortizasiya dəyəri ilə qeyd 
olunur. 
 

Əsas vəsaitlər 
 

Əsas vəsaitlər yığılmış köhnəlmə və hər hansı dəyərsizləşmə üzrə zərər çıxılmaqla ilkin dəyərlə 
tanınır. Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi bərabər hissələrlə düz xətt köhnəlmə metodu əsasında aktivlərin 
illik köhnəlmə dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır:  
 

Binalar 4.50% 
Kompüterlər və avadanlıq 25% 
Nəqliyyat 25% 
Digər əsas vəsaitlər 20% 
Qeyri-maddi aktivlər 10-20% 

 
 

Təmir və yenilənmə ilə bağlı xərclər kapitallaşdırılmayanadək, baş verdikləri zaman tutulur və 
əməliyyat xərclərinə daxil edilir.  
 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin balans dəyərləri hər balans hesabatı tarixinə onların 
bərpa dəyərlərindən artıq hesablanması, balans dəyərinin hesablanmış dəyərlərindən nə qədər artıq 
olmasını qiymətləndirmək məqsədilə nəzərdən keçirilir. Qiymətdən düşmə zərəri müvafiq dövrdə 
qeydə alınır və əməliyyat xərclərinə daxil edilir. Qiymətdən düşmə zərəri qeydə alındıqdan sonra 
əmlak və avadanlıqların köhnəlmə xərcləri, ondan qalır dəyərini çıxmaqla (əgər varsa), aktivlərin 
düzəliş olunmuş balans dəyərini sistemli şəkildə qalan iqtisadi faydalı dövrünə bölməklə gələcək 
dövrlərə uyğunlaşdırır. 
 

Qiymətdən düşmə müvafiq dövr üzrə tanınır və əməliyyat xərclərinə daxil edilir. 
 

Dəyərsizləşmə zərəri qeydə alındıqdan sonra əmlak və avadanlığın köhnəlmə xərclərinə qalıq 
dəyərini çıxaraq gələcək dövrlərdə aktivlərin balans dəyərini qalan faydalı istismar müddətlərinə 
bərabər şəkildə bölmək üçün (əgər varsa) düzəliş edilir. 
 

Xidmətlərin göstərilməsi və ya inzibati məqsədlər üçün saxlanılan binalar maliyyə vəziyyəti 
hesabatında amortizasiya və yığılmış dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla peşəkar qiymətləndiricilər 
tərəfindən bazar məlumatını istifadə edərək müəyyən edilmiş yenidən qiymətləndirmə tarixinə 
binaların ədalətli dəyərini əks etdirən balans dəyəri ilə qeyd edilir. Aktivlərin balans dəyərinin 
hesabat tarixinə ədalətli dəyər metodunu istifadə etməklə müəyyən edilə bilən dəyərdən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənməməsi üçün yenidən qiymətləndirmə mütəmadi qaydada aparılır.  
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Binaların yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan hər hansı yenidən qiymətləndirmə artımı əsas 
vəsaitlərin yenidən qiymətləndirmə ehtiyatının kreditinə yazılır lakin, əvvəllər xərc kimi tanınmış 
eyni aktiv üzrə yenidən qiymətləndirmə azalmasını bərpa etdiyi hal istisna təşkil edir, bu halda artım 
əvvəllər hesablanmış azalma həcmində mənfəət və zərər haqqında konsolidasiya edilmiş hesabatın 
kreditinə yazılır. Binaların yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində maliyyə vəziyyətində yaranan 
azalma qalıqdan, əgər varsa, artıq olduğu həcmdə xərc kimi tutulur və həmin aktivin əvvəlki yenidən 
qiymətləndirməsi ilə bağlı əmlakın yenidən qiymətləndirmə ehtiyatında saxlanılır. 
 

Yenidən qiymətləndirilən binalar üzrə köhnəlmə mənfəət və zərər haqqında hesabata daxil edilir. 
Yenidən qiymətləndirilən əmlakın daha sonra satışı və ya istismardan çıxması zamanı əmlakın 
yenidən qiymətləndirmə ehtiyatında qalan müvafiq yenidən qiymətləndirmə qalığı birbaşa 
bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına köçürülür. 
 

Əmlakın balans dəyəri müqayisəli satış metodunu istifadə etməklə qiymətləndirilir ki, bu da analoji 
daşınmaz əmlakın bazar satış qiymətləri ilə bağlı təhlillərə əsaslanır. 
 

Həyat sığortası ilə bağlı olmayan sığorta əməliyyatları 
 

 Qəbul edilmiş sığorta mükafatları - müqavilənin ilkin mərhələsində sığorta mükafatları qəbul 
edilmiş kimi qeyd olunur və aidiyyəti sığorta siyasətinin əhatə etdiyi dövr üzrə proporsional 
şəkildə əldə olunur.  

 Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyat - Sığorta mükafatlarının 
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.  

 Ödənilmiş iddialar - Ödənilmiş iddialar, o cümlədən, zərərləri tənzimlənən iddialar yarandığı 
dövr üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks edilir. 

 

Zərər ehtiyatı 
 

Zərər ehtiyatı yekun zərərlər üçün hesablamaları əks etdirir. Zərər ehtiyatına ödənilməmiş iddialar 
üzrə ehtiyatlar (“ÖİE”) və çəkilmiş lakin hələ hesabatda əks edilməmiş zərər üçün ehtiyatlar 
(“ÇLHEE”) daxildir. İddialarla bağlı xərclərin tənzimlənməsi üzrə hesablamalar hər iki ehtiyata 
(“ÖİE” və “ÇLHEE”) daxil edilir. ÖİE təqdim edilmiş lakin, balans hesabatı tarixinə hələ hesabatda 
əks edilməyən iddialar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hesablama balans hesabatı tarixindən sonra zərər 
çıxılmaqla sığorta ilə bağlı halların araşdırılması zamanı Cəmiyyətdən alınan məlumat əsasında 
aparılır. ÇLHEE adətən Cəmiyyət tərəfindən biznes sahələri üzrə müəyyən edilir və əvvəlki illərin 
iddialarını və onların tənzimlənməsi təcrübəsinə əsaslanmaqla fərziyyələri özündə birləşdirir. Bu cür 
ehtimalların müəyyənləşdirilməsi və ehtiyatların nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi metodları 
müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir və təkmilləşdirilir. Yekun düzəlişlər yarandıqları dövr üzrə 
mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks olunur. Zərər ehtiyatları iddiaların çox çevik xəbərdarlıq və 
ödəniş modelinə əsaslanaraq diskontlaşdırılmayan əsasda hesablanır.  
 

İnvestisiya mülkiyyəti 
 

İcarə və/və ya kapitalın artırılması üçün saxlanılan investisiya mülkiyyəti ilkin olaraq dəyərində 
əməliyyat xərcləri daxil olmaqla tanınır. İlkin tanınmadan sonra investisiya mülkiyyəti ədalətli 
dəyərində tanınır. İnvestisiya mülkiyyətini ədalətli dəyərində yaranan gəlir və zərərlər onların 
yarandığı müddət üzrə məcmu gəlir hesabatında tanınır. 
 

Təkrarsığorta 
 

Cəmiyyət biznesin normal gedişində müəyyən risklərə məruz qalmasını məhdudlaşdırmaq məqsədilə 
təkrarsığorta müqavilələrini bağlayır. Xarici təkrarsığorta mükafatları birbaşa və ya daxili 
təkrarsığorta fəaliyyəti təkrar sığortalanan müddət üzrə hesablanır.  
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Təkrarsığorta öhdəlikləri xarici təkrarsığorta müqavilələri üzrə ödəniləcək mükafatlardan ibarətdir 
və ödənilən zaman xərclər kimi tanınır.  
 
Təkrarsığorta aktivlərinə təkrarsığorta şirkətlərinin ödənilmiş və ya ödənilməmiş zərərlər və həyat 
sığortası üzrə mükafat balansı daxildir. Təkrarsığorta aktivləri əsas sığorta və ya investisiya 
müqavilələrin məbləğləri və təkrarsığorta müqavilələrin məbləğlərinə müvafiq şəkildə ardıcıl 
olaraq hesablanır. Təkrarsığorta aktiv kimi tanınır əgər iddia mövcud deyilsə bu halda ki, əlaqəli 
öhdəliklər təkrarsığortanı nəzərə almaq üçün azaldılır.  
 
Təkrarsığorta aktivlərin təkrarsığorta yoxlaması keçirilir və balans dəyəri onların əvəzi ödənilən 
məbləğə azaldılır. Dəyərsizləşmə zərəri məcmu gəlir hesabatında xərclər kimi tanınır. Cəmiyyətin 
təkrarsoğrta üzrə alınacaq məbləğinin alınması üzrə obyektiv sübutu mövcud olduğu halda aktiv 
dəyərsizləşir. 
 
Təkrarsığortanın alınması üzrə gəlir və zərərlə alınan tarixdə gəlir kimi tanınır və amortizasiya 
edilmir. 
 

Kreditor borcları və təxirə salınmış komissiya gəlirləri 
 
Kreditor borclarına verilmiş yenidən sığorta üzrə effektiv mükafat məbləğləri daxildir. Təxirə 
salınmış komissiya gəlirlərinə təxirə salınan mükafatlar və verilmiş təkrarsığorta üzrə təxirə salınmış 
komissiyalar daxildir. Təkrarsığorta üzrə debitor borcların əvəzləşdirilməsi üçün hüquqi əsas 
olduqda, Cəmiyyət xalis hesablaşma apara bilər. Kreditor borclar və təxirə salınmış komissiya 
gəlirləri ilk olaraq ədalətli dəyər üstəgəl birbaşa tətbiq olunan hər hansı əməliyyat xərcləri həcmində 
tanınır və daha sonra hər hansı qiymətdən ehtiyatı çıxılmaqla amortizasiya olunmuş dəyərlə qeyd 
olunur. 
 

Sığorta ilə bağlı olmayan xidmətlər  
 
Sığorta ilə bağlı olmayan xidmətlər birbaşa maliyyə vəziyyəti hesabatında əks edilərək riskin 
köçürülmədiyi əməliyyatları əks etdirir. Aktiv və ya öhdəlik geri ödənilmiş məbləğlər və tutulmuş 
hər hansı komissiyalar çıxılmaqla alınmış məbləğlər ilə tanınır. 
 
Mənfəət vergisi  
 
Maliyyə hesabatlarında vergilər Azərbaycan Respublikasının hazırda qüvvədə olan vergi 
qanunvericiliyi əsasında verilmişdir. Dövr üzrə hesablanmış və mənfəət və zərər hesabına daxil 
edilmiş mənfəət vergisi xərcləri cari vergilərdən və təxirə salınmış vergilər üzrə xərclərdən ibarətdir. 
Cari vergilər balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi dərəcələrini istifadə etməklə dövr üzrə 
gözlənilən vergiyə cəlb olunan mənfəət əsasında hesablanır. Mənfəət vergisindən başqa vergilər 
əməliyyat xərcləri maddəsində qeydə alınır. 
 
Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlik metodunu istifadə etməklə, aktivlərin və öhdəliklərin vergi 
bazası ilə maliyyə hesabatı məqsədləri üçün onların balans dəyərləri arasındakı bütün müvəqqəti 
fərqlərə tətbiq edilir. Təxirə salınmış vergi aktivləri gələcək vergiyə cəlb olunan mənfəətə qarşı 
müvəqqəti fərqlərin istifadə edilməsi mümkün olan həcmdə qeydə alınır. Təxirə salınmış vergi 
aktivləri və öhdəlikləri qüvvədə olan vergi dərəcələrinə və ya daha sonra balans hesabatı tarixinə 
qüvvədə olan vergi göstəricilərinə əsaslanmaqla aktivlərin satıldığı və öhdəliklər üzrə hesablaşmanın 
aparıldığı müddətə tətbiq edilməsi gözlənilən vergi dərəcələri ilə qiymətləndirilir. 
 

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. 
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Xalis əldə etmə gəlirləri  
 

Cəmiyyət qəbul edilmiş yeni sığortalara görə komissiyalar ödəyir və təkrarsığortaçılara verilən riski 
köçürülmüş sığorta mükafatlarına görə komissiyalar alır. Bu komissiya mənfəət və zərər haqqında 
hesabatda sığorta fəaliyyəti bölməsində qeydə alınır. Əldə etmə xərclərinin bərpasını əks etdirən 
riskləri digər şirkətə verilən təkrarsığorta əməliyyatı üzrə komissiya gəliri tətbiq olunan amortizasiya 
edilməmiş əldə etmə xərclərini elə tərzdə azaldır ki, xalis əldə etmə xərcləri kapitallaşdırılır və 
tanınmış xalis gəlir hissəsindəki xərclərə daxil edilir. Kənarda təkrarsığorta üzrə komissiya gəlirinin 
təxirə salınması mənfəət və zərər haqqında hesabatda xalis əldə etmə gəlirləri və ya xərcləri 
maddəsində açıqlanır. 
 

Xarici valyuta əməliyyatları 
 

Xarici valyutada olan monetar aktiv və öhdəliklər, balans tarixində mövcud olan valyuta 
məzənnəsinə uyğun olaraq Azərbaycan manatına çevrilir. Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar isə 
əməliyyat tarixinə mövcud olan valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq manat ekvivalentinə çevrilir. Bu 
çevrilmələr zamanı yaranan gəlir və xərclər məcmu gəlir hesabatında xarici valyuta ilə əməliyyatlar 
üzrə gəlirlər (zərər çıxılmaqla) sətrində göstərilir.  
 

Xarici valyuta məzənnələri 
 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən ilin sonuna valyuta 
məzənnələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr 
2009-cu il 

 31 dekabr  
2008-ci il 

ABŞ dolları/AZN 0.8031  0.8010
Avro/AZN 1.1499  1.1292
 
 

Seqmentlər üzrə hesabat 
 

Əməliyyat seqmentləri, resursları seqmentlər üzrə yerləşdirmək və onların fəaliyyətini 
qiymətləndirmək məqsədilə, əməliyyatlar üzrə qərar qəbul etmək səlahiyyəti olan rəhbər işçisi 
tərəfindən təhlil edilən Cəmiyyətin komponentləri haqqında daxili hesabatlar əsasında təyin edilir. 
Cəmiyyətin seqment üzrə hesabatı aşağıda göstərilən əməliyyat seqmentlərinə əsaslanır: Tibbi 
Sığorta (əsasən neft və qaz, rabitə və xidmət sektorlarında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərə tibbi 
sığorta xidmətlərinin göstərilməsi) və Digər Sığorta Xidmətləri (əsasən avtomobillərin, tikinti 
işlərinin və yanğın hadisələrinin sığortalanması üzrə xidmətlərin göstərilməsi). 
 

Hesabat seqmentləri üzrə məlumatı Cəmiyyət BMHS-na müvafiq olaraq dəyərləndirir. Hesabat 
seqmentləri üzrə məlumat aşağıda göstərilən kəmiyyət göstəricilərinin hər biri ilə müvafiq olmalıdır: 
 

 onun xarici müştərilər və seqmentdaxili satışlar və ya köçürmələr üzrə təqdim edilən gəliri bütün 
əməliyyat seqmentlər üzrə ümumi gəlirinin, daxili və xarici, 10% və ya artıq olduqda; və ya 

 onun təqdim olunan mənfəət və zərərin modul dəyəri (i) zərər üzrə hesabat verməyən bütün 
əməliyyat seqmentlərin toplanmış mənfəətlərinin və (ii) zərər üzrə hesabat verən bütün əməliyyat 
seqmentlərin toplanmış zərərlərinin modul dəyərinin 10% və ya artıq olduqda; və ya 

 onun aktivləri bütün əməliyyat seqmentlərinin toplanmış aktivlərinin 10% və ya artıq olduqda. 
 

Əgər seqmentlər üzrə təqdim edilmiş ümumi xarici gəlir müəssisə gəlirinin 75%-dən azdırsa, 
Cəmiyyət gəlirinin ən azı 75%-nin hesabat seqmentlərinə daxil olanadək, əlavə seqmentləri hesabat 
seqmentləri kimi təqdim edir (hətta onlar yuxarıda göstərilən kəmiyyət göstəricilərinə müvafiq 
olmadığı hallarda). 
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Əvəzləşdirmə  
 
Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti hesabatına 
daxil edilməsi, qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
hüquq, eləcə də əvəzləşdirməni aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi 
ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər. 
 
İşçi heyəti ilə bağlı xərclər və aidiyyəti ayırmalar  
 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyət işçilərin əmək 
haqlarından təqaüd yardımlarını tutur və onları dövlət pensiya fonduna köçürür. Bundan əlavə bu cür 
təqaüd sistemi işçilər tərəfindən cari ödənişlərin hesablanmasını heyət üzrə ümumi xərclərin faizi 
kimi nəzərdə tutur. Belə xərclər müvafiq əmək haqlarının alındığı dövrdə çıxılır. Təqaüdə çıxdıqda 
təqaüdlə bağlı bütün ödənişlər dövlət pensiya fondu tərəfindən yerinə yetirilir. Cəmiyyət dövlət 
pensiya 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 pul vəsaiti şəklində deyil, aktiv və ya başqa 
formada kapitala əlavələr edildikdə onların dəyəri əməliyyatın aparıldığı tarixə ədalətli dəyər ilə 
qeydə alınır. 
 
 

5. YENİ VƏ YENİDƏN QƏBUL EDİLMİŞ STANDARTLARIN QƏBUL EDİLMƏSİ 
 
Cari ildə Cəmiyyət Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) və BMUSŞ-nın 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Şərhləri Komitəsi (BMHK) tərəfindən qəbul edilmiş, Cəmiyyətin 
fəaliyyəti üçün münasib olan və 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatmış hesabat dövrünə şamil 
olunan bütün yeni və yenidən işlənmiş standartları və onlara dair şərhləri qəbul etmişdir. Bu yeni 
standart və şərhlərin qəbul edilməsi Cəmiyyətin mühasibat uçotu siyasətinə, yəni cari və ya əvvəlki 
illər üzrə hesabat verilən məbləğlərə, zəruri təsir göstərməmişdir. 
 
BMHS 7 “Maliyyə Alətləri: Açıqlamalar” (1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Dəyişdirilmiş standart, ədalətli dəyərin ölçülməsi və likvidlik 
riskinə dair əlavə açıqlamalar tələb edir. Ədalətli dəyərin ölçülməsi hər maliyyə aləti üzrə üç dərəcəli 
bölgüdən istifadə edilərək daxil olunan məlumat mənbələri üzrə açıqlanmalıdır. Bundan əlavə, 3-cü 
Dərəcəli ədalətli dəyər ölçülmələri üçün dövrün əvvəlinə və sonuna olan qalıqlar arasında, eləcə də 
1-ci Dərəcəli və 2-ci Dərəcəli ədalətli dəyər ölçülmələri arasında əhəmiyyətli köçürmələr üzrə 
üzləşdirmələrin aparılması tələb olunur. Dəyişikliklər, həmçinin likvidlik riski üzrə tələb olunan 
açıqlamalara aydınlıq gətirir. Cəmiyyət, 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatmış il üzrə illik 
maliyyə hesabatlarında ədalətli dəyər ölçülmələri üzrə açıqlamaları qiymətləndirir.  
 
BMUS 1 “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” standartına əlavə dəyişikliklər – 6 sentyabr 2007-ci 
il tarixində BMUSŞ, BMUS 1 standartına dəyişiklikləri dərc etmişdir. Burada xüsusilə səhmdar 
kapitalında dəyişikliklər hesabatında kapitalın “qeyri-sahibkar” subyektlərə aid olan 
komponentlərində baş verən hərəkətlərin təqdim olunmasında bəzi dəyişikliklərdən bəhs olunur. 
Standarta olunan dəyişikliklərə əsasən həmçinin əsas maliyyə hesabatlarının BMHS çərçivəsində 
adlarının da dəyişdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisənin maliyyə hesabatlarında bu adların 
dəyişdirilməsi məcburi xarakter daşımır. BMUS standartına dəyişikliklər 1 yanvar 2009-cu il 
tarixində başlayan və ondan sonrakı mühasibat dövrlərinə şamil olunur. 
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BMUS 23 “Borc vəsaitləri üzrə xərclər” (2007-ci ilin mart ayında yenidən işlənmişdir; 1 yanvar 
2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş 
BMUS 23, 2007-ci ilin mart ayında dərc edilmişdir. Bu Standarta edilmiş əsas dəyişiklik, istifadəsi 
və ya satışı kifayət qədər uzun müddət tələb edən aktivlərə aid olan borc vəsaitləri üzrə xərclərin 
dərhal xərcə silinməsi üsulunun ləğv edilməsidir. Buna görə də müəssisə borc vəsaitləri üzrə xərcləri 
aktivin ilkin dəyəri kimi kapitallaşdırmalıdır. Yenidən işlənmiş bu standart kapitallaşdırmaya 
başlanma tarixi 1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonraya təsadüf edən və tələblərə cavab verən 
aktivlərə aid borc vəsaitləri üzrə xərclərə prospektiv qaydada tətbiq edilir. Hazırda Cəmiyyət yenidən 
işlənmiş standartın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir. 
 
BMHS 8 “Əməliyyat seqmentləri” – 30 noyabr 2006-cı il tarixində BMUSŞ, BMUS 14 
“Seqmentlər üzrə hesabat” standartını əvəz edən və müəssisə tərəfindən seqment təhlilləri üzrə 
hesabatın rəhbərliyin istifadə etdiyi məlumatlara əsaslandırılmağını tələb edən BMHS 8 standartını 
dərc etmişdir. BMHS 8, 1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan dövrlər üçün qüvvəyə 
minir. Bu standartın qəbul edilməsi Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətinə və ya maliyyə nəticələrinə təsir 
göstərməmişdir. Cəmiyyət bu qənaətdədir ki, əməliyyat seqmentləri əvvəlcə BMUS 14 “Seqmentlər 
üzrə hesabat” təyin olunmuş biznes seqmentləri ilə eynidir. 
 
BMUS 18 “Gəlir” əlavəsində dəyişikliklər. Bu dəyişiklik əməliyyat xərclərinin (BMUS 39 
“Maliyyə İnstrumentləri: Tanınma və Ölçülmə” göstərildiyi kimi) və müvafiq birbaşa xərclərin 
(əvvəlcədən BMUS 18-də göstərildiyi kimi) təqdimatındakı uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq 
məqsədi daşıyır. Dəyişdirilmiş standarta əsasən ancaq əlaqəli əməliyyat xərcləri (BMUS 39-da 
göstərildiyi kimi) təxirə salınıb və effektiv faiz dərəcəsi üzrə düzəliş kimi tanına bilər.  
 
BMUS 32 “Maliyyə İnstrumentləri”: Təqdimat və BMUS 1: Maliyyə Hesabatlarının təqdimatı. Bu 
dəyişiklikdən əvvəl, BMUS 32 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə təsisçilərin paylarını öhdəlik kimi 
təsnifatlaşdırılmasını tələb edirdi. Bunun səbəbi belə cəmiyyətlərin payçıya onun payının cəmiyyətin 
xalis aktivlərindən ödənilməsidir. BMUS 32 standartında baş verən dəyişikliyə əsasən, belə paylar, 
şirkətdə qalıq payları əks etdirdiyi üçün hesabatlarda öhdəlik kimi deyil, kapital kimi 
təsnifatlaşdırılmalıdır. 
 
BMHS 3, “Müəssisələrin Birləşməsi” (2008-ci il ilin yanvar ayında yenidən işlənmişdir; satınalma 
tarixi 1 iyul 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan birinci illik hesabat dövrünün təsadüf edən 
müəssisələrin birləşməsi üçün qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş BMHS 3, müəssisələrə nəzarət 
olunmayan iştirak paylarının qiymətləndirilməsini, mövcud BMHS 3 üsulu ilə (alıcının əldə edilmiş 
müəssisənin identifikasiya edilə bilən xalis aktivlərində proporsional payı) və ya ədalətli dəyərlə 
həyata keçirməyə imkan verir. Yenidən işlənmiş BMHS 3 müəssisələrin birləşməsin zamanı 
satınalma metodunun tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat verir. “Qudvil”-ə aid olan hissənin 
hesablanması məqsədilə, mərhələli satınalma prosesində bütün aktiv və öhdəliklərin hər bir 
mərhələdə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməsi tələbi hesabatdan çıxarılmışdır. Bundan sonra qudvil, 
satınalma tarixində şirkətə qoyulmuş əvvəlki investisiyanın ədalətli dəyəri, ödənilmiş məbləğ və əldə 
edilmiş xalis aktivlər arasında fərq kimi uçota alınacaqdır. Satınalma prosesi ilə bağlı xərclər 
müəssisələrin birləşməsi əməliyyatından ayrıca tanınacaq və qudvil kimi yox, xərc kimi uçota 
alınacaqdır. Alıcı şirkət, satınalma tarixində, satınalma prosesi ilə bağlı yarana biləcək şərti 
öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti hesabatında öhdəlik kimi uçota almalıdır. Satınalma tarixindən sonra 
bu öhdəliyin dəyərindəki dəyişikliklər qudvilin təshih edilməsi yolu ilə deyil, tətbiq edilən digər 
BMHS-lərə uyğun olaraq uçota alınacaqdır. Yenidən işlənmiş BMHS 3, yalnız bir neçə müəssisənin 
iştirakı ilə müəssisələrin birləşməsini və yalnız müqavilə əsasında həyata keçirilmiş müəssisələrin 
birləşməsini əhatə edir. Hazırda Cəmiyyət yenidən işlənmiş standartın onun maliyyə hesabatlarına 
təsirini qiymətləndirir. 
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BMHS 2 Pay Əsasında Ödənişlər Standartına Əlavə - Hüquqların Verilməsi və Ləğv Edilməsi 
Şərtləri (2008-ci ilin yanvar ayında buraxılmışdır; 1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu əlavədə, yalnız xidmət və icra şərtlərinin, hüquqların 
verilməsi və ləğv edilməsi şərtləri olması müəyyən edilir. Pay əsasında ödənişlərin digər 
xüsusiyyətləri hüquqların verilməsi və ləğv edilməsi şərtlərinə aid deyil. Bu Əlavə, müəssisənin və 
ya digər tərəflərin ləğv edilməsinin eyni uçot qaydası ilə aparılmasını müəyyənləşdirir. Hazırda 
Cəmiyyət yenidən işlənmiş standartın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir. 
 
BMHS 1, Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının İlkin Tətbiqi (1 yanvar 2009-cu il 
tarixində başlanan dövrdən etibarən BMHS-nı tətbiq etməyə başlayan müəssisələr üçün). 
BMHS 1 yeni versiyası əvvəlki versiyanın mahiyyətini saxlayan, lakin strukturunda dəyişdirilmiş 
versiyadır. Düzəliş, ilkin tətbiq zamanı investisiyaların dəyərləndirilməsinə aiddir. 
 
Hecinq üzrə qəbul edilmiş Maddələr - (BMUS 39 Maliyyə alətləri: Tanınma və Ölçülmə 
standartına 31 iyul 2008-ci il tarixli düzəlişlər). Bu düzəlişlər 1 iyul 2009-cu il tarixindən etibarən 
qüvvəyə minmişdir. Bu düzəlişlər hecinq mühasibatlığı üzrə iki məsələyə aydınlıq gətirir: 
 inflyasiyanın tam və ya qismən hecinq riski yaradan faktor kimi təyin edilməsi; və 
 opsiyalarla hecinq. 
 
BMUS 27, Konsolidasiya Edilmiş və Konsolidasiya Edilməmiş Hesabatlar (yanvar, 2008-ci ildə 
yenidən işlənmişdir; 1 iyul 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün 
qüvvəyə minir). Yenidən işlənmiş BMUS 27 şirkətdən ümumi gəlirlərin baş müəssisə sahiblərinə və 
nəzarət olunmayan pay sahiblərinə (bundan əvvəl “azlığın payı”) aid edilməsini tələb edir (hətta 
nəzarət olunmayan pay üzrə nəticələrin mənfi olduğu hallarda). Qüvvədə olan standart əksər hallarda 
artıq zərərlərin baş müəssisənin sahiblərinə aid edilməsini tələb edir. Bundan əlavə, yenidən işlənmiş 
standartda göstərilir ki, baş müəssisənin törəmə müəssisədəki iştirak payında nəzarətin itirilməsi ilə 
nəticələnməyəcək dəyişikliklər səhm alətləri üzrə əməliyyatlar kimi uçota alınsın. Standart həmçinin 
törəmə müəssisə üzrə nəzarətin itirilməsi nəticəsində yaranan hər hansı mənfəət və zərərin müəssisə 
tərəfindən qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirir. Nəzarətin itirildiyi tarixdə keçmiş törəmə 
müəssisədə saxlanılmış investisiyalar ədalətli dəyərlə ölçülməlidir. Hazırda Cəmiyyət yenidən 
işlənmiş standartın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir. 
 
Digər yeni standartlar və şərhlər: 
 
Cəmiyyət tərəfindən aşağıdakı yeni standartlar və şərhlər qəbul edilmişdir: 
 
 BMHŞK 15 Daşınmaz əmlakın tikilməsi üzrə sazişlər (1 yanvar 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra 

başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir); 

 BMHŞK 9 “Əlavə elementli derivativlərin yenidən qiymətləndirilməsi” düzəliş (30 iyun 2009-cu 
il və ya bu tarixdən sonra başa çatmış illik dövrlər üçün qüvvəyə minir); 

 BMHŞK 16 Xarici əməliyyatlarda xalis investisiyaların hecinqi (1 oktyabr 2008-ci il və ya bu 
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir); 

 BMHŞK 17 Qeyri-monetar aktivlərin sahibkarlara paylanması (1 iyun 2009-cu il tarixindən 
qüvvəyə minir); 

 BMHŞK 18 Müştərilərdən alınan aktivlərin təqdimatı (1 iyul 2009-cu il tarixindən qüvvəyə 
minir). 

 
Yuxarıda göstərilən hallardan başqa, yeni standartlar və şərhlər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyəcəkdir. 
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6. MÜHASİBAT UÇOTU ÜZRƏ YENİLİKLƏR 

 
Hazırkı maliyyə hesabatlarının təsdiq edilmə tarixinə Cəmiyyət tərəfindən qüvvəyə minmə 
tarixindən əvvəl qəbul edilmiş standart və şərhlərdən əlavə, aşağıda göstərilən şərhlər buraxılmış 
lakin qüvvəyə minməmişdir. 
 
BMHŞK 9 “Əlavə elementli derivativlərin yenidən qiymətləndirilməsi” tələb edir ki, müqavilədə 
dəyişikliklər edilmədiyi hallarda, əlavə elementli derivativlərin ilkin tanınmadan sonra müqavilədən 
ayrılmasının qiymətləndirilməsi aparılmasınn. BMHŞK 9-un qəbul edilməsi Cəmiyyətin fəaliyyəti 
nəticələrinə və ya maliyyə vəziyyətinə təsir göstərməmişdir. 
 
BMHŞK 18 “Müştəri Tərəfindən Keçirilmiş Aktivlər” müştəri tərəfindən əmlak, qurğu və 
avadanlığın alıcıya keçirməsindən mühasibat uçotunda yaranan ixtilafların qaydaya salınması 
məqsədi ilə buraxılmışdır. Bu şərhdə qeyd edilir ki, keçirilmiş əmlak, qurğu və avadanlığın vahidi 
alıcının aktiv təyinatına cavab verirsə, alıcı aktivi keçirilmə tarixinə ədalətli dəyərində və krediti gəlir 
kimi tanımalıdır. Şərh 1 iyul 2009-cu il tarixində və bu tarixdən sonra müştəri tərəfindən keçirilmiş 
aktivlərə tətbiq edilir.  
 
BMUS 36 “Aktivlərin Dəyərsizləşməsi” (1 yanvar 2010-cu il tarixindən qüvvəyə minir). Bu 
dəyişiklik qudvilin pul vəsaitləri yaradan idarə vahidlərinə yerləşdirilməsini müəyyən edir. Qudvilin 
yerləşdirilə biləcəyi ən böyük vahid, BMHS 8-də qeyd edilən əməliyyat seqmentidir və yalnız 
bundan sonra BMHS 8-in tələb etdiyi birləşdirmə meyarından istifadə etmək olar.  
 
BMUS 24 “Əlaqəli Tərəflərin Açıqlanması” (Yenidən baxılıb) 2009-cu ilin noyabr ayında 
buraxılmış yenidən baxılmış BMUS 24 hökumətə aidiyyəti olan müəssisələr üçün açıqlama 
tələblərini sadələşdirir və əlaqəli tərəf təyinatını aydınlaşdırır. Əvvəl hökumət tərəfindən nəzarət 
edilən və ya zəruri təsiri olan müəssisədən həmin hökumət tərəfindən nəzarət edilən və ya zəruri 
təsiri olan müəssisələrlə olan bütün əməliyyatlarının açıqlanması tələb olunurdu. Yenidən baxılmış 
standart bu əməliyyatlar haqqında açıqlamaları o zaman tələb edir ki, onlar fərdi və ya birgə 
zəruridir. Yenidən baxılmış BMUS 24 1 yanvar 2011-ci il tarixində və ondan sonra başlanan illik 
müddətlər üçün tətbiq edilir və tez tətbiqə yol verilir. Cəmiyyət yenidən baxılmış BMUS 24 1 yanvar 
2009-cu il tarixindən qəbul etməyə qarar vermişdir. 
 
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (BMUSŞ) 12 noyabr 2009-cu il tarixində BMHS 9 
“Maliyyə Alətləri” standartını dərc etmişdir. Standart BMUS 39 “Maliyyə Alətləri” əvəz etmək 
üçün üç tərəfli layihənin birinci mərhələsini təşkil edir: BMHS 9 “Maliyyə Alətləri” kimi tanınan 
yeni standart 1 yanvar 2013-cü il tarixindən etibarən məcburi olacaq və standartın erkən tətbiqinə 
icazə verilir. Müəssisələr 31 dekabr 2009-cu il və ya bu tarixdən sonra başa çatmış hesabat dövrləri 
üçün birinci fazanı qəbul edə bilərlər. BMHS 9-un birinci fazası təsnifatlaşdırma və maliyyə 
aktivlərinin ölçülməsi üzrə yeni tələbləri təqdim edir. Xüsusilə də bütün maliyyə aktivlərinin sonrakı 
dövrlərdə ölçülməsi amortizasiya olunmuş dəyərdə və ya məcmu gəlir hesabına ədalətli dəyərdə 
təqdim edilməsi şərti irəli sürülür və ticarət məqsədləri ilə saxlanılan kapital alətləri istisna olmaqla 
digər alətlərin kapital hesabları vasitəsilə ümumi gəlir hesabatında təqdim edilməsinə yol verilmir. 
Hal hazırda Cəmiyyət yeni standartın qəbul edilməsinin təsirini qiymətləndirir və ilkin tətbiq olunma 
tarixinə dair imkanları nəzərdən keçirir. 
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7. MÜKAFATLARIN VƏ İDDİALARIN TƏHLİLİ 

 

31 dekabr 2009-cu il tarixinə mükafatların və iddiaların təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 Üçüncü 
tərəflər 

qarşısında 
olan 

öhdəliklər 

 Nəqliyyat Tikinti işləri Gəmilər Tibbi  Yanğın  Digər Cəmi 

     
Yığılmış sığorta 

mükafatlarının dəyəri, 
ümumi 30,038  475,046 189,790 4,822 6,505,435 107,278  98,417 7,410,826

Risklər və təkrarsığorta 
üzrə digər şirkətlərə 
verilən sığorta 
mükafatları (25,781)  (272,649) (189,445) (2,246) (9,212) (73,682) (68,107) (641,122)

   
Yığılmış sığorta 

mükafatları, xalis 4,257  202,397 345 2,576 6,496,223 33,596  30,310 6,769,704

Təkrarsığorta çıxılmaqla 
sığorta mükafatlarının 
qazanılmayan hissəsi 
üçün ehtiyatda dəyişiklik (17,038) (121,424) (176,769) (1,498) 1,122,581 (51,106)  364 755,110

     
Qazanılmış sığorta 

mükafatları, xalis (12,781)  80,973 (176,424) 1,078 7,618,804 (17,510) 30,674 7,524,814

Ödənilmiş iddialar, ümumi -  (98,738) - - (4,907,562) -  (28,040) (5,034,340)
Risklər və təkrarsığorta 

üzrə digər şirkətlərə 
verilən iddialar, ümumi -  88,328 - 8,794 146,643 800  162 244,727

     
Ödənilmiş iddialar, xalis -  (10,410) - 8,794 (4,760,919) 800  (27,878) (4,789,613)

Təkrarsığorta çıxılmaqla, 
zərər ehtiyatında 
dəyişiklik -  - - - - -  - -

     
İddialar üzrə xərclər, 

xalis -  (10,410) - 8,794 (4,760,919) 800  (27,878) (4,789,613)
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31 dekabr 2008-ci il tarixinə mükafatların və iddiaların təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 Üçüncü 
tərəflər 

qarşısında 
olan 

öhdəliklər 

 Nəqliyyat Tikinti işləri Gəmilər Tibbi Yanğın  Digər Cəmi 

       
Yığılmış sığorta 

mükafatlarının dəyəri, 
ümumi 50,624  808,786 339,170 60,962 6,230,966 147,770  165,657 7,803,935

Risklər və təkrarsığorta 
üzrə digər şirkətlərə 
verilən sığorta 
mükafatları (46,143)  (572,876) (338,454) (57,473) - (123,866) (24,439) (1,163,251)

     
Yığılmış sığorta 

mükafatları, xalis 4,481  235,910 716 3,489 6,230,966 23,904  141,218 6,640,684

Təkrarsığorta çıxılmaqla 
sığorta mükafatlarının 
qazanılmayan hissəsi 
üçün ehtiyatda dəyişiklik (325)  (38,005) (696) (366) (1,206,140) 23,812  11,522 (1,210,198)

     
Qazanılmış sığorta 

mükafatları, xalis 4,156  197,905 20 3,123 5,024,826 47,716  152,740 5,430,486

Ödənilmiş iddialar, ümumi -  (264,763) - - (4,493,010) -  (70,774) (4,828,547)
Risklər və təkrarsığorta 

üzrə digər şirkətlərə 
verilən iddialar, ümumi -  274,830 - - - 7,258  - 282,088

     
Ödənilmiş iddialar, xalis -  10,067 - - (4,493,010) 7,258  (70,774) (4,546,459)

Təkrarsığorta çıxılmaqla, 
zərər ehtiyatında 
dəyişiklik -  - - - - -  - -

     
İddialar üzrə xərclər,  

xalis -  10,067 - - (4,493,010) 7,258  (70,774) (4,546,459)
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Aşağıdakı cədvəl 31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərində başa çatmış illər ərzində müştərilər 
tərəfindən alınmış ümumi mükafatları əks etdirir: 
 
No Müştəri 31 dekabr 

2009-cu il 
 Ümumi 

məbləğin 
faizi

 31 dekabr 
2008-ci il 

 Ümumi 
məbləğin 

faizi
1. BP Exploration Caspian Sea 

Limited 2,794,773  38%  2,650,944  34%
2. Azercell Telekom MMC 1,024,895 14% 797,640  10%
3. Shirvan Oil 227,381 3% 295,246  4%
4. Fircroft Engineering Services 168,960 2% 186,080  2%
5. Halliburton 145,896 2% 103,241  1%
6. SWIFT Technical Services 122,612 2% -  -
7. BJ Services 119,328 2% 135,716  2%
8. ABŞ səfirliyi 63,784 1% 216,658  3%
9. KAOC 21,742 - 290,627  4%
10. AOQC Moody International 1,106 - 128,030  2%
11. RGB - - 123,032  2%
12. Digər 2,720,349 36% 2,876,721  36%
    

 Cəmi 7,410,826 100% 7,803,935  100%

 
 

8. EHTİYATLAR  
 
31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərində başa çatmış illər üzrə sığorta mükafatlarının 
qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyatda hərəkətlər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 

 

Qazanılmamış 
mükafatlar 
üzrə ehtiyat 

 Zərər ehtiyatı  Xalis 

1 yanvar 2008-ci il (2,293,095) -  (2,293,095)

Ehtiyatda dəyişiklik, ümumi (1,349,495) -  (1,349,495)
Təkrərsığortaçının hissəsinin ehtiyatında dəyişiklik 139,297 -  139,297

31 dekabr 2008-ci il (3,503,293) -  (3,503,293)

Ehtiyatda dəyişiklik, ümumi 943,035 -  943,035
Təkrərsığortaçının hissəsinin ehtiyatında dəyişiklik (187,925) -  (187,925)

31 dekabr 2009-cu il (2,748,183) -  (2,748,183)

 
 
9. SƏHM ÜZRƏ GƏLİR/(ZƏRƏR) 

 
 31 dekabr  

2009-cu il 
tarixində başa 
çatmış il üzrə 

 31 dekabr  
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

   
Mənfəət/(zərər)   
İl üzrə xalis mənfəət/(zərər) 2,207,453  (89,160)

  
Hər səhm üzrə əsas gəlirin hesablanması üçün 
 adi səhmlərin orta sayı 6,800  6,800

   
Hər səhm üzrə mənfəət/(zərər) - əsas və kapitala əlavə edilə bilən 

(AZN) 324.63  (13.11)
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10. ƏLDƏ ETMƏ GƏLİRLƏRİ 
 
Əldə etmə  üzrə gəlirlər və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur:  
 
 31 dekabr  

2009-cu il 
tarixində başa 
çatmış il üzrə 

 31 dekabr  
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

   
Agentlər üzrə komissiya 273,733  254,400
Çıxılsın: Ləğv edilmiş müqavilələr üzrə xərclər (107,954)  (79,726)
Çıxılsın: Riski ötürülən təkrarsığorta üzrə komissiya gəliri -  (25,608)
   

Əldə etmə gəlirləri, xalis 165,779  149,066

 
 

11. FAİZ GƏLİRLƏRİ 
 
31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərinə Cəmiyyət banklarda yerləşdirilmiş depozitlərdən, 
müvafiq olaraq, 447,301 AZN və 401,244 AZN məbləğində faiz gəlirləri hesablamış və almışdır. 
 
 

12. DİGƏR GƏLİRLƏR/(ZƏRƏRLƏR) 
 
 31 dekabr  

2009-cu il 
 31 dekabr  

2008-ci il  
   
İnvestisiya mülkiyyətinin yenidən qiymətləndirilməsi 90,935  -
Lizinq mülkiyyətindən icarə gəliri 32,400  32,400
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis mənfəət/(zərər) 13,683  (135,057)
Əsas vəsaitlərin satılması üzrə zərər (13,485)  (5,463)
Digər (15,803)  32,047
   

Cəmi digər gəlirlər/(zərərlər) 107,730  (76,073)
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13. ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 
 

Əməliyyat xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
 
 31 dekabr  

2009-cu il 
tarixində başa 
çatmış il üzrə 

 31 dekabr  
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

   
Əmək haqqı və mükafatlar 512,913  492,131
Sığorta agentlərinin komissiyaları 319,255  274,141
Köhnəlmə və amortizasiya 142,729  306,901
Peşəkar xidmətlər 62,185  24,256
Reklam xərcləri 39,344  12,089
Rabitə xərcləri 21,038  18,919
Sığorta xərcləri 25,456  37,626
Təmir və saxlama xərcləri 20,765  5,853
Bank komissiyaları 19,964  33,764
Vergilər, mənfəət vergisi istisna olmaqla 16,519  80,214
Ezamiyyət xərcləri 12,029  10,246
Kommunal xərclər 9,242  13,033
Çap və ofis avadanlığı 8,893  20,604
İnzibati xərclər 1,969  11,023
İcarə xərcləri -  10,071
Digər xərclər 5,241  86,589
   

Cəmi əməliyyat xərcləri 1,217,542  1,437,460
 

 

14. MƏNFƏƏT VERGİSİ 
 

Cəmiyyət, vergiləri Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əsasən hazırlanmış vergi 
hesabatlarına və qeydlərinə əsasən hesablayır və bu hesablamalar BMHS-dan fərqlənə bilər. Bəzi 
xərclərin vergi bazasının hesablanması zamanı nəzərə alınmaması və bəzi gəlirlərin vergiyə tabe 
tutulmaması nəticəsində Cəmiyyətin daimi fərqləri yaranır. 
 
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə edilən düzəlişlər əsasında 1 yanvar 2010-
cu il tarixindən mənfəət vergisi dərəcəsi 22%-dən 20%-dək azaldılmışdır. 31 dekabr 2009-cu il 
tarixindən etibarən təxirə salınmış vergilər 20% dərəcəsi ilə hesablanmışdır. 
 

2008-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının hökuməti maliyyə institutlarının (bankların, 
sığorta və təkrarsığorta şirkətlərin) kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması 
məqsədi ilə onları üç il müddətinə mənfəət vergisindən azad etmişdir. Bu qanun 1 yanvar 2009-cu il 
tarixindən qüvvəyə minib və müvafiq olaraq tətbiq ediləcək. Bu qanuna əsaslanaraq, əgər vergiyə 
cəlb edilən müvəqqəti fərqlərin predmeti bu dövr ərzində baş verərsə, heç bir vergi öhdəlikləri 
hesablanmamalıdır, əks halda bu cari gəlir vergi faizindən istifadə edərək hesablanmalıdır. 
 

Təxirə salınmış vergilər maliyyə hesabatlarında göstərilən aktiv və öhdəliklərin qalıq dəyəri ilə 
onların vergi hesabatındakı qalıq dəyərləri arasındakı müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirini əks 
etdirir. 31 dekabr 2009-cu il və 2008-ci il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər əsasən gəlir və xərclərin 
tanınmasında müxtəlif üsulların istifadə edilməsinə, eləcə də bəzi aktivlərin mühasibat sisteminə görə 
qalıq dəyəri ilə vergi qanunvericiliyinə görə qalıq dəyərləri arasındakı fərqlərdən yaranmışdır. 
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31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərinə müvəqqəti fərqlər aşağıda göstərilən kimi olmuşdur: 
 

 31 dekabr  
2009-cu il  

 31 dekabr  
2008-ci il 

Təxirə salınmış vergi aktivləri:   
Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyat -  624,811
Təxirə salınmış komissiya gəlirləri -  193,517
Əsas vəsaitlər -  123,425

Cəmi təxirə salınmış vergi aktivləri -  941,753
 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri:   
Sığorta mükafatlarının qazanılmayan hissəsi üzrə təkrarsığortaçının 

payı - (39,971)
Zərər ehtiyatı - (695,937)
Təxirə salınmış əldə etmə xərclərinin alınması - (64,863)
Əsas vəsaitlər (1,332,047) -

Cəmi təxirə salınmış vergi öhdəlikləri (1,332,047) (800,771)

Xalis təxirə salınmış vergi aktivləri (1,332,047)  140,982

20%/22% yerli vergi dərəcəsi ilə təxirə salınmış mənfəət 
vergisi (öhdəliyi)/aktivi (266,409)

 
31,016

 
 

 

 31 dekabr  
2009-cu il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə 

 31 dekabr  
2008-ci il 

tarixində başa 
çatmış il üzrə

Mənfəət vergisindən əvvəl mənfəət/(zərər) 2,238,469 (79,196)

Yerli vergi dərəcəsi 22%  22%

Yerli mənfəət vergisi dərəcəsi ilə nəzəri vergi məbləği (492,463)  17,423
Daimi fərqlərin vergi təsiri 198,613  71,737
İstifadə edilən vergi güzəştləri 262,834  -

Mənfəət vergisi xərcləri (31,016) (9,964)

Cari mənfəət vergisi xərci - (5,509)
Təxirə salınmış mənfəət vergisi xərci (31,016)  (4,455)

Mənfəət vergisi xərcləri (31,016)  (9,964)
 

Təxirə salınmış mənfəət vergisi (öhdəlikləri)/aktivləri  
Dövrün əvvəlində 31,016  35,471
Digər məcmu gəlir elementlərində tanınmış təxirə salınmış vergi 

qalıqlarında dəyişikliklər (266,409)  -
Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivlərində/(öhdəliklərində) artma (31,016)  (4,455)

Dövrün sonunda (266,409)  31,016
 
 

15. PUL VƏ PUL VƏ EKVİVALENTLƏRİ 
 

 
31 dekabr  
2009-cu il  

 31 dekabr  
2008-ci il  

Nağd pul  4,028  268,168
Banklardakı müxbir hesablar   

- Azərbaycan manatı 155,278  1,379,797
- Avro 146,342  6,282
- ABŞ dolları  28,663  71,222

Cəmi pul və pul ekvivalentləri 334,311  1,725,469
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16. BANKLARDAKI DEPOZİTLƏR 
 
 

 
31 dekabr  
2009-cu il  

 31 dekabr  
2008-ci il  

   
Azərbaycan Manatı   

- 30 gündən az ödəmə müddəti 571,375  100,000
- 30 gündən artıq ödəmə müddəti 1,150,000  1,230,000
   

ABŞ dolları   
- 30 gündən artıq ödəmə müddəti 682,636  224,280
   

Avro   
- 30 gündən artıq ödəmə müddəti 1,041,908  1,060,319

   
Cəmi banklardakı depozitlər 3,445,919  2,614,599

 
 

17. DEBİTOR BORCLARI 
 

 
31 dekabr  
2009-cu il  

 31 dekabr  
2008-ci il 

   
Birbaşa sığorta əməliyyatları üzrə debitor borcları 1,426,285  343,956
Təkrarsığortaya qəbul edilənlər üzrə debitor borcları 318,595  58,103

   
Cəmi debitor borcları 1,744,880  402,059

 
 

18. DİGƏR ALINACAQ VƏSAİTLƏR VƏ AVANS ÖDƏNİŞLƏRİ 
 
 31 dekabr  

2009-cu il  
 31 dekabr  

2008-ci il  
   
Büdcədən alınacaq vəsaitlər 780,187  651,736
İşçilərdən alınacaq vəsaitlər 17,064  8,884
Digər avans ödənişləri 1,223  10,351
   

Cəmi digər alınacaq vəsaitlər və avans ödənişləri 798,474  670,971

 
 

19. TƏXİRƏ SALINMIŞ ƏLDƏ ETMƏ XƏRCLƏRİ 
 
 31 dekabr  

2009-cu il  
 31 dekabr  

2008-ci il  

Daxili təkrarsığorta üzrə komissiya xərcləri 25,356  64,864

Cəmi təxirə salınmış əldə etmə xərcləri 25,356  64,864
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20. ƏMLAK VƏ AVADANLIQLAR 
 

 Binalar  Torpaq  Mebel və 
qurğu 

Kompüterlər 
və avadanlıq 

Nəqliyyat Digər 
əsas 

vəsaitlər 

 Qeyri-maddi 
aktivlər 

Cəmi 

Balans dəyəri      
31 dekabr 2007-ci il 4,708,786  9,806  105,439 84,759 120,853 51,055  2,100 5,082,798

Əlavələr 3,900  -  21,034 23,205 8,148 10,621  - 66,908
Silinmələr -  -  - (5,765) - (11,751)  - (17,516)

31 dekabr 2008-ci il 4,712,686  9,806  126,473 102,199 129,001 49,925  2,100 5,132,190

Əlavələr 49,865  -  - 3,171 9,086 1,260  - 63,382
Yenidən 

qiymətləndirmə (2,838,102)  -  - - - -  - (2,838,102)
Silinmələr -  -  - (1,826) - (725)  - (2,551)

31 dekabr 2009-cu il 1,924,449  9,806  126,473 103,544 138,087 50,460  2,100 2,354,919

Yığılmış 
amortizasiya      

31 dekabr 2007-ci il 296,153  -  70,781 50,215 74,240 24,937  1,016 517,342

İl üzrə tutulmalar 211,956  -  19,637 19,341 32,652 7,556  420 291,562
Silinmələr -  -  - (5,659) - (6,393)  - (12,052)

31 dekabr 2008-ci il 508,109  -  90,418 63,897 106,892 26,100  1,436 796,852

İl üzrə tutulmalar -  -  42,601 35,509 54,294 9,731  594 142,729
Yenidən 
qiymətləndirmə (508,109)  -  - - - -  - (508,109)
Silinmələr -  -  - (1,826) - (725)  - (2,551)

31 dekabr 2009-cu il -  -  133,019 97,580 161,186 35,106  2,030 428,921

Xalis qalıq dəyəri      
31 dekabr 2007-ci il 4,412,633  9,806  34,658 34,544 46,613 26,118  1,084 4,565,456

31 dekabr 2008-ci il 4,204,577  9,806  36,055 38,302 22,109 23,825  664 4,335,338

31 dekabr 2009-cu il 1,924,449  9,806  (6,546) 5,964 (23,099) 15,354  70 1,925,998
 
 

31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərinə, müvafiq olaraq, əsas vəsaitlərə daxil olan 2,551 AZN və 
17,516 AZN məbləğində aktivlər tam olaraq amortizasiya olunmuşdur.  
 

31 dekabr 2009-cu il tarixinə, müstəqil qiymətləndiricilərin hesabatı əsasında Cəmiyyətin binaları 
yenidən qiymətləndirilmiş dəyər əsasında göstərilmişdir. Binaların qalıq dəyəri ümumi olaraq 
1,924,450 AZN təşkil edir. Əgər binalar balans dəyəri çıxılsın yığılmış amortizasiya və 
dəyərsizləşmə ehtiyatları əsasında göstərilsəydi, onların qalıq dəyəri 31 dekabr 2009-cu il tarixinə 
4,238,746 AZN olacaqdı. 
 

Cəmiyyətə məxsus binalar 31 dekabr 2009-cu il tarixinə müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən 
yenidən qiymətləndirilmişdir. Onların bazar dəyəri aşağıda göstərilən metodlar istifadə edilməklə 
müəyyən olunmuşdur: pul vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılması metodu (gəlir yanaşması), 
dəyərin müəyyən olunmasının inteqrasiya metodu (dəyər əsasında yanaşma), müqayisəli satış 
metodu (müqayisə yanaşması). Son dəyərin müəyyən olunmasında, məlumatın düzgünlüyü və 
tamlığı, konkret binanın xarakteristikası və digər amillərdən asılı olaraq müxtəlif yanaşmalardan 
yaranan hesablamaların qarışığından istifadə edilmişdir.  
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21. İNVESTİSİYA MÜLKİYYƏTİ 
 

 Cəmi 

Balans dəyəri 
31 dekabr 2007-ci il 340,860

Əlavələr -
Silinmələr -

31 dekabr 2008-ci il 340,860

Əlavələr -
Yenidən qiymətləndirmə 56,340
Silinmələr -

31 dekabr 2009-cu il 397,200

Yığılmış amortizasiya 

31 dekabr 2007-ci il 20,368

İl üzrə tutulmalar 15,339
Silinmələr -

31 dekabr 2008-ci il 35,707

İl üzrə tutulmalar -
Yenidən qiymətləndirmə (35,707)
Silinmələr -

31 dekabr 2009-cu il -

Xalis qalıq dəyəri 

31 dekabr 2007-ci il 320,492

31 dekabr 2008-ci il 305,153

31 dekabr 2009-cu il 397,200
 
 

İnvestisiya mülkiyyətinə Bakı şəhərində yerləşən və əlaqəli tərəf olan MC Dental MMC-yə icarəyə 
verilmiş bina daxildir. 31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərinə icarə gəliri, müvafiq olaraq, 
32,400 AZN və 32,400 AZN olmuşdur. 
 
 

22. ÖDƏNİLƏCƏK VƏSAİTLƏR 
 

 31 dekabr  
2009-cu il  

 31 dekabr  
2008-ci il  

   
Qazanılmış premiyalar üzrə ödənişlər -  88,330
Müvəqqəti hesab 9,421  4,149
   

Cəmi ödəniləcək vəsaitlər 9,421  92,479
 
 



“A-GROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 
 
MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 
31 DEKABR 2009-CU İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı) 
(Azərbaycan Manatı ilə) 
 

27 

 
23. TƏXİRƏ SALINMIŞ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ 

 
 31 dekabr  

2009-cu il  
 31 dekabr  

2008-ci il  

Təkrarsığorta üzrə təxirə salınmış komissiya gəliri 93,348  193,517

Cəmi təxirə salınmış komissiya gəlirləri 93,348  193,517

 
 
24. DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 

 
 31 dekabr  

2009-cu il  
 31 dekabr  

2008-ci il  

“MediClub” MMC sağlamlıq mərkəzinə ödəniləcək vəsaitlər 366,326  151,677
Digər təchizatçılara ödəniləcək vəsaitlər 29,412  646,466
İşçilərə ödəniləcək vəsaitlər 21,908  -
Ödəniləcək dividendlər -  18,607

Cəmi digər öhdəliklər 417,646  816,750
 

 
25. SƏHMDAR KAPİTALI 

 
31 dekabr 2009-cu və 2008-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin elan olunmuş və səhmdarlar tərəfindən tam 
ödənilmiş səhmdar kapitalı 1,360,000 AZN olmuşdur.  
 
2009-cu ildə Cəmiyyət 2008-ci ilin maliyyə işinin nəticəsi olaraq hər hansı dividend elan etməmişdir. 
 
2008-ci ildə Cəmiyyət 2007-ci ilin maliyyə işinin nəticəsi olaraq 1,229,457 AZN məbləğində 
dividend elan etmişdir. 
 
 

26. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR 
 
Maliyyə hesabatı məqsədləri üçün tərəflər, o halda əlaqəli tərəflər hesab edilir ki, bir tərəf digərinə 
nəzarət etmək iqtidarında olur və ya “Əlaqələri Tərəflərin Açıqlamaları” haqqında BMUS 24 
standartı ilə müəyyənləşdirilən maliyyə və yaxud əməliyyat qərarlarının qəbul edilməsində mühüm 
təsirə malik olur. Hər bir əlaqəli tərəflə münasibətləri nəzərdən keçirərkən əsas diqqət sadəcə hüquqi 
formaya deyil, əsasən bu münasibətlərin məzmununa yönəldilir. 
 
Əməliyyatlar biznesin normal gedişi zamanı səhmdarlarla, direktorlarla, törəmələrlə, birliklərlə və 
Cəmiyyətin mühüm səhmdarlarının iştirak etdiyi şirkətlərlə aparılır. Dövrün sonuna ödənilməmiş 
qalıq və əlaqəli tərəflərlə dövr üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: 
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 31 dekabr 2009-cu il 31 dekabr 2008-ci il 

 Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 

 Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 

 Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 

 Əlaqəli 
tərəflərlə 

əməliyyatlar 
   
Əməliyyat xərcləri 1,217,542   1,437,460

- əlaqəli şirkətlər 11,111 -  
- rəhbərlik 156,898 80,472  

   
Digər gəlirlər 447,301   401,244

- əlaqəli şirkətlər 32,400 32,400  
   

Digər öhdəliklər 417,646   816,750
- digər əlaqəli tərəflər 366,326 151,677  
   

Ümumi ödənilmiş iddialar 5,034,340   4,828,547
- digər əlaqəli tərəflər 2,516,458 1,536,987  

 
 

27. SEQMENT ÜZRƏ HESABAT  
 
Rəhbərlik strateji qərarların qəbul edilməsi üçün istifadə edilən strateji idarəetmə komitəsinin 
hesabatları əsasında əməliyyat seqmentlərini təyin edir. Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən bütün 
əməliyyat seqmentləri BHMS 8 üzrə hesabat seqmenti anlayışının təyinatına müvafiqdir. BHMS 8 
tələblərinə müvafiq olaraq aşağıda göstərilən seqmentlər təyin edilmişdir: 
 
 

“Tibbi sığorta” – Bu seqment, Cəmiyyətin müştərilərinin və ya onların agentlərinin fiziki vəziyyətinə 
müəyyən təsir göstərəbiləcək hadisələrdən (xəstəlik və sağlamlığa zərər) mühafizə edən və təcili və 
ya normal tibbi müdaxiləni tələb edən sığorta müqavilələrini əhatə edir. 
 

“Digər seqmentlər” – yuxarıda qeyd edilən seqment Cəmiyyətin 75% və ya artıq fəaliyyətini 
(təqribən 88%) əhatə edir. Bütün digər müqavilələr rəhbərlik tərəfindən digər seqmentlər kimi təhlil 
edilir. Digər seqmentlərə enerji, gəmiçilik, tikinti, əmlak, üçüncü tərəf qarşısında öhdəlik və digər 
risklər daxildir.  
 
 
 

28. MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 
 
Ədalətli dəyər, məcburi satış və ya ləğv etmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari 
əməliyyat zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq kvota 
olunmuş bazar qiyməti ilə təsdiqlənir. 
 
Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri Cəmiyyət tərəfindən mövcud bazar 
məlumatlarından (əgər mövcud olarsa) və müvafiq qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə 
müəyyən edilmişdir. Lakin, təxmin edilən ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar 
məlumatlarını şərh edərkən peşəkar mülahizələr irəli sürmək tələb edilir. Azərbaycan 
Respublikasında inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatına xas xüsusiyyətlər müşahidə 
olunmaqdadır, lakin iqtisadi şərtlər maliyyə bazarlarında aktivliyin həcmini məhdudlaşdırmaqda 
davam edir. Bazar qiymətləri köhnəlmiş ola bilər və ya aşağı qiymətlərlə satışın dəyərini əks etdirə 
bilər və bu səbəbdən maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirməyə bilər. Maliyyə alətlərinin 
ədalətli dəyərini müəyyən edərkən Rəhbərlik bütün mövcud bazar məlumatlarından istifadə edir. 
 
Cəmiyyətin maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən aşağıdakı metod və fərziyyələrdən 
istifadə edilmişdir: 
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Maliyyə aktivləri 
 
Sığorta fəaliyyətinə aid olan aktivlər istisna olmaqla, bütün monetar aktivlər müddət baxımından 
“tələb edilənədək və bir ildən az” kateqoriyasına daxil olduğu üçün, onların ədalətli dəyəri təxminən 
balans dəyərinə bərabərdir. 
 
Maliyyə öhdəlikləri 
 
Sığorta fəaliyyətinə aid olan öhdəliklər istisna olmaqla, bütün monetar öhdəliklər müddət 
baxımından “tələb edilənədək və bir ildən az” kateqoriyasına daxil olduğu üçün, onların ədalətli 
dəyəri təxminən balans dəyərinə bərabərdir.  
 
Sığorta fəaliyyətinə aid olan aktivlər və öhdəliklər BMUS 39 “Maliyyə Alətləri: Tanınması və 
Qiymətləndirilməsi” Standartında nəzərdə tutulan maliyyə alətləri kimi təyin edilmir. 
 
 

29. ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
 
Cəmiyyətdə maliyyə riskləri (bazar, valyuta, kredit və likvidlik), əməliyyat riskləri və hüquqi risklər 
ilə bağlı riskin idarə edilməsi funksiyası həyata keçirilir. Maliyyə riskinin idarə edilməsi 
funksiyasının başlıca məqsədləri risk hüdudlarını müəyyənləşdirmək və daha sonra risklərin bu 
hüquqlar çərçivəsində olduğuna əmin olmaqdır. Əməliyyat riskinin və hüquqi riskin idarə edilməsi 
funksiyaları əməliyyat və hüquqi risklərin azalması üçün daxili siyasətlərin və proseduraların düzgün 
fəaliyyətini təmin etmək niyyətini daşıyır.  
 

Kredit riski 
 
Cəmiyyət kredit riskinə məruz qalır. Bu risk qarşı tərəfin ödəniş zamanı bütün məbləği tam şəkildə 
ödəyə bilməməsi kimi şərh olunur. Cəmiyyətin kredit riskinə maksimal dərəcədə məruz qalması 
adətən maliyyə vəziyyəti hesabatındakı maliyyə aktivlərinin balans dəyərində əks olunur və rəhbərlik 
vaxtaşırı verilmiş kreditlərin müəyyən limit çərçivəsində olmasına müntəzəm nəzarət edir. 
 

Bazar riski 
 
Cəmiyyət bazar risklərinə məruz qalır. Bazar riskləri faiz dərəcəsinin açıq mövqeyindən, valyuta və 
kapital məhsullarından yaranır ki, bunların hamısına ümumi və xüsusi bazar hərəkətləri təsir edir. 
Rəhbərlik qəbul edilə bilən və gündəlik nəzarətdə olan riskin dəyərinə məhdudiyyətlər qoyur. Lakin, 
bu yanaşmadan istifadə bazarda daha əhəmiyyətli hərəkətlər baş verdiyi halda bu hüdudlardan kənar 
olan zərərlərin qarşısını almır. 
 
Valyuta riski 
 
Valyuta məzənnəsi riski xarici valyuta mübadiləsinin məzənnəsindəki dəyişikliyə cavab olaraq 
maliyyə alətinin dəyərinin dəyişə bilmək riski kimi müəyyən olunur. Xarici valyuta məzənnəsindəki 
dəyişikliklər Cəmiyyətin maliyyə durumuna və pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir edir. Dövrün sonuna 
Cəmiyyətin Azərbaycan manatı və ABŞ dolları ilə qalıqları var idi ki, onlar da bu maliyyə 
hesabatlarının müvafiq qeydlərində açıqlanmışdır.  
 
Likvidlik riski 
 
Aktivlərin və öhdəliklərin ödəmə müddəti fərqli olduğu halda likvidlik riski risk kimi 
müəyyənləşdirilir. Likvidlik riski Cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən idarə olunur. Kreditor borclarla 
bağlı pul vəsaiti resurslarının vəziyyətini öyrənmək üçün Cəmiyyətə hər gün müraciətlər olur.  
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Faiz dərəcəsi riski  
 
Cəmiyyət özünün maliyyə vəziyyəti və pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı bazarda üstünlük təşkil 
edən faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərin təsirinə məruz qalır. Faiz marjaları bu cür dəyişikliklər 
nəticəsində artırıla bilər lakin, gözlənilməyən hərəkətlər baş verdiyi halda zərərləri azalda və ya 
yarada bilər.  
 

Sığorta riski 
 
Sığorta mükafatlarının məbləği və/və ya müddəti ilə sığortalanmış şəxs tərəfindən yaranmış 
zərərlərin məbləği və/və ya müddəti arasında birbaşa fərq olduqda yaranır. 
 
Cəmiyyət aşağıdakı yollarla sığorta riskinə nəzarət edir: 
 

 Sığorta şöbəsi və biznes sahələri üzrə sığorta portfelində zərərlərin yaranmasını tənzimləmək 
üçün sığorta prosedurlarını yaratmaqla; 

 Cəmiyyətin iddialara/fəlakətlərə məruz qalmasını məhdudlaşdırmaq üçün təkrarsığortadan 
istifadə etməklə; 

 Aktivlərin və öhdəliklərin idarə edilməsinə nəzarət edərək iddialar üzrə gözlənilən ödənişlər 
cədvəlinin aktivlərin ödəniş vaxtı ilə uyğunlaşdırmağa çalışmaqla; 

 Fəaliyyətin bir neçə biznes sahələr üzrə aparılması vasitəsilə (diversifikasiyası). 

 
 


