“NAXÇIVANSIĞORTA” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
31 Dekabr 2019-cu il tarixinə Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri və Hesabatların Tərtib
Edilməsinə qeydlər və izahlar.

Giriş
Hazırkı maliyyə hesabatları 31 dekabr 2019-cu tarixdə başa çatmış il üzrə Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq “Naxçıvansığorta” ASC üçün tərtib edilmişdir.
Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasında təsis edilmişdir və bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış səhmdar cəmiyyətdir.

(Pul vahidi: Manat (AZN))

Qeyd 1. CƏMİYYƏT HAQQINDA MƏLUMAT
“Naxçıvansığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra “Cəmiyyət” adlandırılacaq) Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən verilmiş 12 may 2017-ci il tarixli,
SF-0013 nömrəli, 5 illik lisenziya əsasında sığorta fəaliyyətini uğurla həyata keçirir.
Şirkətin Nizamnamə kapitalı hər birinin dəyəri 50 000 manat olan 110 paydan ibarət olmaqla, 5 500 000
(beş milyon beş yüz min) manat təşkil edir. Nizamnamə kapitalında səhmdarların payı aşağıdakı kimidir:
31.12.2018
“Naxçıvanbank” ASC

100%

31.12.2019
100%

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Naxçıvan şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi 27

Qeyd 2. TƏQİMATIN ƏSASLARI
Şirkət mühasibat yazılışlarını Azərbaycanın sığorta və mühasibat uçotu qaydaları əsasında aparır.
Bu maliyyə hesabatları Azərbaycan Respublikasının sığorta və mühasibat qaydaları əsasında hazırlanmış
və zəruri düzəlişlər edilmişdir.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında hesabat tarixinə aktiv və öhdəliklərin qeyd olunmuş
məbləğlərinə və hesabat dövründə gəlir və xərclərin qeydə alınmış məbləğlərinə təsir edə biləcək
hesablamalardan istifadə olunur.

Əməliyyat valyutası
Təqdim olunan maliyyə hesabatlarında əməliyyat valyutası Azərbaycan manatıdır (“AZN”).
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Qeyd 3. UÇOT SİYASƏTLƏRİ
Aşağıdakı uçot siyasətləri əsaslı surətdə əhəmiyyətli olan maddələrə müvafiq olaraq müəssisənin
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 sığortalı ilə müqavilənin
bağlandığı andan başlanır.
Digər gəlirlər
Digər gəlirlər aidiyyatı əməliyyatlar başa çatdıqda gəlir hesabının kredit hissəsinə müvafiq yazılış edilir.
Əməliyyat xərcləri və digər xərclər adətən mallar alındıqda və ya xidmətlər yerinə yetirildikdə hesablama
metodu ilə qeyd olunur.
Pul vəsaitləri və ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri asanlıqla müəyyən nəğd pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyəri
cuzi dəyişikliklərə məruz qalan maddələrdir. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində kassada
olan nəğd pul vəsaitləri, yolda olan pul köçürmələri, bank hesablaşma hesabları, digər tələbli bank
hesabları, pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, bank overdraftları və ödənilmə müddəti üç aydan artıq
olmayan digər yüksəklikvidli investisiyalar əks etdirilir. Mühasibat balansında bank overdraftları
qısamüddətli öhdəliklərin tərkibində qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər maddəsi üzrə əks
etdirilir.
Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər
Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər qarşı tərəfə pulun birbaşa verilməsindən yaranır.
Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər pul vəsaitinin qarşı tərəfə ödəmə şəklində verildikdə qaytarılır.
Debitor borclar və qabaqcadan ödənişlər
Debitor borclar sığortalanan şəxslərdən alınacaq birbaşa sığorta ödənişlərindən, təkrarsığorta 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. Debitor borclar sığorta müqaviləsi
bağlandığı tarixdə qeydə alınır və xidmətlər göstərildiyi zaman mənfəət və zərər hesabatına silinir.
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, tikinti və avadanlıq obyekti əldə olunan zaman ilkin dəyəri əsasında
tanınır. Ilkin 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. Torpaq istisna olmaqla əsas vəsaitlərin köhnəlməsi “azalan
qalıq metodu” əsasında aktivlərin illik köhnəlmə dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır:
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- Maşın avadanlıq – 5 il və ya illik 20%
- İT avadanlıqları – 4 il və ya illik 25%
- Nəqliyyat vasitələri – 4 il və ya illik 25%
- Mebel və təsərrüfat inventarları – 5 il və ya illik 20%
- Sair əsas vəsaitlər – 5 il və ya illik 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.
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.
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.
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.
3

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 hesabat tarixinə qədər tənzimlənməmiş hər bir tələb üzrə
hesablalnır. BVBZE verilmiş sığorta ödənişlərinə əsasən hesabat tarixinə üçbucaq metodu ilə
hesablanmış BVBZE, hesabat tarixinə hesablanmış BTZE-nin 25%-i və hesabat tarixindən əvvəlki 4 rüb
ərzində qazanılmış məcmu sığorta haqlarının 5%-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 tərəfindən
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 va ya ödəniləcək vəsaitləri maddəsinə daxil edilir. Depozit aktivlər və ya öhdəliklər ödənilmiş
və ya alınmış məbləğdən dəqiq müəyyənləşdirilmiş sığorta haqları və ya təkrarsığortalanan şəxs
tərəfindən tutulmalı haqlar çıxılmaqla tanınır.
Valyuta əməliyyatı
Cəmiyyətin əməliyyat valyutası manatdır.
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.
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Gəlirlər
31.12.2019
Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları üzrə:
İnvestisiya gəliri üzrə:
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi:
Gəlirlərin cəmi:

546 172.40
17 500.00
-272 155.18
291 517.22

Xərclər
2018-ci il üzrə cəmiyyətin xərclərinin açıqlaması aşağıdakı kimi olmuşdur:
31.12.2019
Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə:
Qaytarılan sığorta haqları üzrə:

1 549.65
2 810.34

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları:

11 160.80

İşlərin aparılması xərcləri:

173 597.76

Sair xərclər:

127.11

Xərclərin cəmi:
Maliyyə mənfəəti:
Mənfəət vergisi:
Hesabat dövründə xalis mənfəət:

189 245.66
102 271.56
20 454.31
81 817.25

Qeyd 4. İŞLƏRİN APARILMASI XƏRCLƏRİ
31.12.2018
Əmək haqqı və onunla əlaqəli xərclər
DSMF-ə ayırmalar
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi
Ezamiyyə xərcləri
Rabitə xərcləri
Avtomobil xərci
Yanacaq xərcləri
Dəftərxana ləvazimatı
Təsərrüfat xərci
Sair xərclər

84 831.62
19 087.09
818.98
1 226.00
363.52
649.00
1 098.00
4 373.74
1 577.70
26 969.23
140 994.88
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31.12.2019
118 526.05
19 995.64
7 318.35
670.00
576.06
2 477.53
1 656.00
6 119.60
0.00
16 258.53
173 597.76

Qeyd 5. ƏSAS VƏSAİTLƏR
Əsas vəsaitlər aşağıdakılardan ibarətdir:

Maşın və
avadanlıqlar

Hesablama
texnikası

CƏMİ

İlin əvvəlinə mövcud olmuşdur

1452.20

1367.78

2819.98

Daxilolmalar
Xaricolmalar
Amortizasiya ayırmaları

1779.52

25320.24

27099.76

646.34

6672.01

7318.35

31 dekabr 2019-cu il tarixinə balans dəyəri

2585.38

20016.01

22601.39

Qeyd 6. EHTİYATLAR

Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar

31.12.2018

31.12.2019

0.00

2 120.00

0.00

2 120.00

31.12.2018

31.12.2019

Qeyd 7. DEBİTOR BORCLAR
Birbaşa sığorta üzrə

0.00

0.00

Təkrar sığortaya qəbul edilənlər üzrə

0.00

0.00

Təkrarsığortaçı üzrə

0.00

0.00

İşçi heyəti üzrə

0.00

0.00

Sair debitorlar

0.00

0.00

Büdcə üzrə

0.00
0.00

3 488.71
3 488.71
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Qeyd 8. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ
31 Dekabr tarixinə nağd vəsaitlər və onların ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir:

31.12.2018

31.12.2019

Kassada olan nəğd pul vəsaitləri

0.00

0.00

Bank hesablarında pul vəsaitləri

5 837 264.41

3 077 850.69

0.00

1 500 000.00

5 837 264.41

4 577 850.69

5 837 264.41

3 077 850.69

0.00

0.00

5 837 264.41

3 077 850.69

- Milli valyutada bank hesabları

0.00

1 500 000.00

- Xarici valyutalarda bank hesabları

0.00

0.00

0.00

1 500 000.00

31.12.2018

31.12.2019

0.00

1 500 063.51

0.00

1 500 063.51

Bank depozit hesablarındakı pul vəsaitləri

Bank hesablarında pul vəsaitlərindən:
- Milli valyutada bank hesabları
- Xarici valyutalarda bank hesabları

Bank depozit hesablarındakı pul vəsaitlərindən:

Dövlət qiymətli kağızları

Sair qısamüddətli aktivlər

Gələcək hesabat dövrünün xərcləri
Verilmiş avanslar
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı
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31.12.2018

31.12.2019

18.00
3 731.41
3 430.01
7 179.42

0.00
60 000.00
4 084.15
64 084.15

Qeyd 9. NİZAMNAMƏ KAPİTALI
31 dekabr 2019-cu il tarixinə Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 50 000 manat
olmaqla 110 ədəd adi, adlı səhmdən ibarət olmaqla 5 500 000 manat təşkil edir.

Qeyd 10. KAPİTAL
31.12.2019-cu il tarixə cəmiyyətin kapitalı aşağıdakı kimi olmuşdur:
31.12.2019
Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapitalı
Bölüşdürülməmiş mənfəət
-Hesabat dövründə xalis mənfəət
-Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
Cəmi kapital:

5 500 000.00
199 145.47
81 817.25
117 328.22
5 699 145.47

Qeyd 11. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
31.12.2019
Sığorta ehtiyyatları
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Qarşısıalınma tədbirləri fondu
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Sair kreditor borcları:
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər
Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər:

470 386.85
470 386.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
470 386.85

31.12.2019-cu il tarixə cəmiyyətin uzunmüddətli öhdəlikləri sığorta ehtiyatları və təkrarsığorta
əməliyyatları üzrə öhdəliklərdən ibarətdir.

Qeyd 12. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
31.12.2019
Kreditor borcları:
Büdcə üzrə
Digər məcburi ödənişlər üzrə
Sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər:

676.13
110.11
566.02
0.00
0.00
676.13

Qısamüddətli öhtəliklərə xidmələrin göstərilməsi prosesində yaranan cari borclar aiddir.
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MALİYYƏ ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ
Maliyyə alətləri bir müəssisənin maliyyə aktivlərinin və digər müəssisənin maliyyə öhdəliyinin
yaranmasına səbəb olan hər hansı sənəd və ya müqavilədir. Bu ikili aspekt hər zaman mövcud olmalıdır.
Əgər bu aspektlərdən hər hansı biri mövcud deyilsə, onda müqavilə maliyyə aləti deyildir.
Ədalətli dəyər, məcburi satış və ya ləğvetmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari
əməliyyat zamanı maliyyə alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və sərbəst katirovkası olan
bazar qiymətləri 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. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən Rəhbərlik
bütün mövcud bazar məlumatlarından istifadə edir.

Maliyə aktivləri
Pul vəsaiti, digər müəssisədə kapital aləti (yəni, bir qayda olaraq səhmlər), digər müəssisədən pul vəsaiti
almaq üzrə müqavilə hüququ, müəssisənin əlverişli şərtlər əsasında öz maliyyə aktivlərini və
öhdəliklərini mübadilə etməsi üzrə müqavilə hüququ, müəssisənin ödənişi öz səhmlərinin potensial
olaraq dəyişən sayı formasında qəbul etməsini tələb edən müqavilə hüququ, müəssisənin öz səhmlərinin
sabit sayı üzrə hesablaşması ilə əlaqədar törəmə müqavilə maliyyə aktivləri hesab olunur.
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
Digər müəssisəyə pul vəsaitinin ödənilməsi ilə əlaqədar müqavilə öhdəliyi (kreditor borclar, kreditlər),
müəssisə üçün əlverişli ola bilməyən maliyyə aktivləri və ya maliyyə öhdəliklərinin mübadiləsi ilə
əlaqədar olan müqavilə öhdəliyi, müəssisənin ödənişi öz səhmlərinin potensial olaraq dəyişən sayı
formasında həyata keçməsini tələb edən müqavilə öhdəliyi, müəssisənin öz səhmlərinin sabit sayı üzrə
hesablaşması ilə əlaqədar törəmə müqavilə öhdəliyi maliyyə öhdəlikləri hesab olunur.
Sığorta fəaliyyərinə 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.
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ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Cəmiyyətdə risklərin idarə olunması və monitorinqi hayata keçirilərək aşağıdakı əsas risk növləri
fərqləndirilir.
Hüquq riski
Sığortaçı tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulması və həyata keçirilən əməliyyatların daxili
sənədlərlə, xaricilərə münasibətdə isə digər ölkələrin qanunvericilikləri ilə uyğunsuzluğu nəticəsində
xərclərin və ya zərərlərin yaranma riski hüquq riski kimi təsnifləşdirilir. Rəhbərlik hüquq risklərinə
vaxtaşırı nəzarət edir.
Əməliyyat riski
Əməliyyat riski sığortaçı tərəfindən daxili nəzarətin təşkilinə dair tələblərin pozulması (yerinə
yetirilməməsi), habelə informasiya texnologiyaları sistemində əhəmiyyətli nasazlıqların baş verməsi
nəticəsində meydana çıxan xərclərin (zərərlərin) yaranma riskidir. Cəmiyyət tərəfindən əməliyyat
riskinin qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmüşdür.
Likvidlik riski
Sığortaçının öz vəzifələrini yerinə yetirməməsi və ya vaxtında yerinə yetirməməsi likvidlik riski kimi
müəyyənləşdirilir. Likvidlik riski Cəmiyyətin rəhbərliyi tərəfindən idarə olunur.
Bazar riski
Bazar riski bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində sığortaçının vəsaitləri və gəliri üçün yarana biləcək
mövcud və ya gələcək təhlükədir. Bazar riski qiymət, valyuta və faiz risklərinə bölünür. Cəmiyyətin
rəhbərliyi bazar risklərini qarşılamaq üçün müntəzəm olaraq adekvat tədbirlər görür.
Qiymət riski
Maliyyə bazarlarında dəyişikliyin baş verməsinin sığortaçının maliyyə alətlərinin bazar dəyərinə təsiri
nəticəsində xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski qiymət riski hesab olunur.
Nüfuz riski
Nüfuz riski mənfi ictimai rəy və sığortaçıya olan etibarın azalması nəticəsində xərclərin və ya zərərlərin
yaranması riskidir. Rəhbərlik Cəmiyyətin işgüzar nüfuzunun və müştəri etimadının yüksək səviyyədə
saxlanması üçün tədbirlər həyata keçirir.
Portfel riski
Sığortaçının likvidliyinin itirilməsi, gəlirliyinin və vəsaitlərinin investisiya qoyulduğu qiymətli
kağızların məzənnəsinin aşağı düşməsi, həmçinin onların emitentlərinin maliyyə vəziyyətinin
pisləşməsindən irəli gələn riskdir. Cəmiyyət öz vəsaitlərini və sığorta ehtiyatlarını müxtəlif sahələrə
diversifikasiya etməklə portfel riskini nəzarətdə saxlamağa çalışır.
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