“Naxçıvansığorta” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti
31 Dekabr 2020-ci il tarixinә Mühasibat Uçotunun Әsas Prinsiplәri vә Hesabatların Tәrtib
Edilmәsinә qeydlәr vә izahlar

Giriş
Hazırkı maliyyә hesabatları 31 dekabr 2020-ci tarixdә başa çatmış il üzrә Maliyyә Hesabatlarının
Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq “Naxçıvansığorta” ASC üçün tәrtib edilmişdir.
Cәmiyyәt Azәrbaycan Respublikasında tәsis edilmişdir, bu ölkәdә fәaliyyәt göstәrir vә Azәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq yaradılmış sәhmdar cәmiyyәtdir.

(Pul vahidi: Manat (AZN))
Qeyd 1. CӘMİYYӘT HAQQINDA MӘLUMAT
“Naxçıvansığorta” Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti (bundan sonra “Cәmiyyәt” adlandırılacaq) Azәrbaycan
Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası tәrәfindәn verilmiş 12 may 2017-ci il tarixli,
SF-0013 nömrәli, 5 illik lisenziya әsasında sığorta fәaliyyәtini uğurla hәyata keçirir.
Şirkәtin Nizamnamә kapitalı hәr birinin dәyәri 55 446.77 manat olan 110 paydan ibarәt olmaqla,
6 099 144.70 manat (altı milyon doxsan doqquz min yüz qırx dörd manat yetmiş qәpik) manat tәşkil
edir. Nizamnamә kapitalında sәhmdarların payı aşağıdakı kimidir:
31.12.2019

“Naxçıvanbank” ASC

100%

31.12.2020

100%

Cәmiyyәtin hüquqi ünvanı: Naxçıvan şәhәri, H.Әliyev prospekti 4.

Qeyd 2. TӘQDİMATIN ӘSASLARI
Şirkәt mühasibat uçotunu Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğunlaşdırılmış
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun hәyata keçirir.
Maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında hesabat tarixinә aktiv vә öhdәliklәrin qeyd olunmuş
mәblәğlәrinә vә hesabat dövründә gәlir vә xәrclәrin qeydә alınmış mәblәğlәrinә tәsir edә bilәcәk
hesablamalardan istifadә olunur.
Әmәliyyat valyutası
Tәqdim olunan maliyyә hesabatlarında әmәliyyat valyutası Azәrbaycan manatıdır (“AZN”).
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Qeyd 3. UÇOT SİYASӘTLӘRİ
Aşağıdakı uçot siyasәtlәri әsaslı surәtdә әhәmiyyәtli olan maddәlәrә müvafiq olaraq müәssisәnin
maliyyә hesabatlarında tәtbiq edilmişdir.
Uçot metodu
Maliyyә hesabatları ilkin dәyәr konsepsiyası әsasında hazırlanmışdır.
Әsas әmәliyyat gәliri
Әsas әmәliyyat gәliri hesablama metodu әsasında tanınır vә tanınma sığortalı ilә müqavilәnin bağlandığı
andan başlanır.
Digәr gәlirlәr
Digәr gәlirlәr aidiyyatı әmәliyyatlar başa çatdıqda gәlir hesabının kredit hissәsinә müvafiq yazılış edilir.
Әmәliyyat xәrclәri vә digәr xәrclәr adәtәn mallar alındıqda vә ya xidmәtlәr yerinә yetirildikdә hesablama
metodu ilә qeyd olunur.
Pul vәsaitlәri vә ekvivalentlәri
Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri asanlıqla müәyyәn nәğd pul mәblәğinә çevrilә bilәn vә dәyәri cuzi
dәyişikliklәrә mәruz qalan maddәlәrdir. Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri maddәsindә kassada olan
nәğd pul vәsaitlәri, yolda olan pul köçürmәlәri, bank hesablaşma hesabları, digәr tәlәbli bank hesabları,
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri, bank overdraftları vә ödәnilmә müddәti üç aydan artıq olmayan digәr
yüksәklikvidli investisiyalar әks etdirilir. Mühasibat balansında bank overdraftları qısamüddәtli
öhdәliklәrin tәrkibindә qısamüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr maddәsi üzrә әks etdirilir.
Banklarda yerlәşdirilmiş әmanәtlәr
Banklarda yerlәşdirilmiş әmanәtlәr qarşı tәrәfә pulun birbaşa verilmәsindәn yaranır. Banklarda
yerlәşdirilmiş әmanәtlәr pul vәsaitinin qarşı tәrәfә ödәmә şәklindә verildikdә qaytarılır.
Debitor borclar vә qabaqcadan ödәnişlәr
Debitor borclar sığortalanan şәxslәrdәn alınacaq birbaşa sığorta ödәnişlәrindәn, tәkrarsığorta vә riski
başqa tәrәfә verәn şirkәtdәn alınacaq sığorta mükafatlarından vә iddialar üzrә riskin digәr tәrәfә transferi
nәticәsindә debitor borclarından vә digәr vәsaitlәrdәn ibarәtdir. Tәkrarsığorta üzrә debitor vә kreditorlar
bunun üçün hüquqi әsas olduqda әvәzlәşdirilir. Debitor borclar sığorta müqavilәsi bağlandığı tarixdә
qeydә alınır vә xidmәtlәr göstәrildiyi zaman mәnfәәt vә zәrәr hesabatına silinir. Qabaqcadan ödәmәlәr
ödәmә tarixindә qeydә alınır vә xidmәtlәr yerinә yetirildikdә mәnfәәt vә zәrәr hesabatına daxil edilir.
Torpaq, tikili, avadanlıq vә amortizasiya
Aktiv kimi tanına bilәn torpaq, tikinti vә avadanlıq obyekti әldә olunan zaman ilkin dәyәri әsasında
tanınır. İlkin dәyәr ödәnilmiş pul vә ya pul ekvivalentlәrinin mәblәğinә vә ya ödәnilmiş hәr hansı digәr
әvәzlәşdirmәnin әdalәtli dәyәrinә bәrabәrdir. Әsas vәsaitlәr yığılmış köhnәlmә vә hәr hansı qiymәtdәn
düşmә zәrәri çıxılmaqla ilkin dәyәrlә tanınır. Torpaq istisna olmaqla әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi “azalan
qalıq metodu” әsasında aktivlәrin illik köhnәlmә dәrәcәlәrini istifadә etmәklә hesablanır:
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- Maşın avadanlıq – 5 il vә ya illik 20%
- İT avadanlıqları – 4 il vә ya illik 25%
- Nәqliyyat vasitәlәri – 4 il vә ya illik 25%
- Mebel vә tәsәrrüfat inventarları – 5 il vә ya illik 20%
- Sair әsas vәsaitlәr – 5 il vә ya illik 20%
Hәr bir maliyyә ilinin sonunda aktivlәrin qiymәtdәn düşmә zәrәrini müәyyәn etmәk üçün ilkin dәyәrә
әsaslanan balans dәyәri ilә bәrpa oluna bilәn dәyәri müqayisә edilir. Әgәr balans dәyәri bәrpa oluna bilәn
dәyәrindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә artıq olarsa, bu iki dәyәr arasındakı fәrq mәnfәәt vә zәrәr haqqında
hesabatda xәrc kimi göstәrilmәklә balans dәyәri bәrpa oluna bilәn dәyәrә qәdәr silinir.
Ehtiyatlar
Ehtiyatlar ilkin dәyәr vә ehtimal edilәn satış dәyәrindәn daha az olan dәyәrlә qiymәtlәndirilir.
Vergilәr
Vergilәrin mәblәği balans tarixinә qüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq hesablanır.
İnvestisiyalar
Digәr müәssisәlәrin qiymәtli kağızlarına vә aktivlәrinә qısamüddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar ilkin
dәyәr vә ehtimal edilәn satış dәyәrindәn daha az olan dәyәrlә tanınır.
Ödәniş tarixinәdәk saxlanılan investisiyalar
Adәtәn aşağıdakı beş meyara uyğun olduğu zaman investisiyalar “ödәniş müddәtinә qәdәr saxlanılan
investisiyalar” kimi tәsniflәşdirilir:
- qeyri-törәmә aktivlәrdir;
-sabit vә ya müәyyәnlәşdirilә bilәn ödәnişlәrdir;
-sabit ödәmә müddәtinә malik olmalıdırlar;
-müәssisәnin aktivlәri ödәniş müddәtinә qәdәr saxlamaq üzrә kәskin niyyәti vardır;
-müәssisәnin aktivlәri ödәniş müddәtinә qәdәr saxlamaq üçün maliyyә imkanına malikdir
Sığorta әmәliyyatları
Sığorta haqqı – risklәrin qәbul edilmәsi vә ya bölüşdürülmәsi müqabilindә sığorta qanunvericiliyinә
uyğun olaraq, sığorta müqavilәsindә nәzәrdә tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödәmәli olduğu pul
mәblәğidir.

Qazanılmamış sığorta haqqı – sığorta haqqının sığorta tәminatının qüvvәdә olma müddәtinin hesablama
tarixindәn sonrakı dövrünә aid olan hissәsidir.
Qazanılmış mәcmu sığorta haqları – hesabat dövrü әrzindә bağlanmış sığorta (tәkrarsığorta)
müqavilәlәri üzrә hesablanmış mәcmu sığorta haqlarının vә hesabat dövrünün әvvәlinә qazanılmamış
sığorta haqları ehtiyatını çıxdıqdan sonra qalan mәblәğdir.
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Sığorta ödәnişi – sığorta hadisәsi baş verdikdә, qanunvericiliyә, hәmçinin sığorta müqavilәsinә uyğun
olaraq sığortaçı tәrәfindәn ödәnilәn maliyyә kompensasiyasıdır.
Sığorta ehtiyatları
Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatı – Sığorta mükafatının qazanılmayan hissәsi üçün ehtiyat balans
hesabatı tarixinә qüvvәdә olan vә müddәti bitmәyәn qaydaların şәrtlәri ilә әlaqәli dövrdә qәbul olunmuş
vә vaxtaşırı hesablanan sığorta mükafatlarının bir hissәsini ifadә edir.
Zәrәrlәr ehtiyatı – yekun zәrәrlәr üçün hesablamaları әks etdirir. Zәrәrlәr ehtiyatına bildirilmiş, lakin
tәnzimlәnmәmiş zәrәrlәr ehtiyatı (BTZE) vә baş vermiş, lakin bildirilmәmiş zәrәrlәr ehtiyatı (BVBZE)
daxildir. İddialarla bağlı xәrclәrin tәnzimlәnmәsi üzrә hesablamalar hәr iki ehtiyata (BTZE) vә (BVBZE)
daxil edilir. BTZE sığortaçıya bildirilmiş, lakin hesabat tarixinә qәdәr tәnzimlәnmәmiş hәr bir tәlәb üzrә
hesablalnır. BVBZE verilmiş sığorta ödәnişlәrinә әsasәn hesabat tarixinә üçbucaq metodu ilә
hesablanmış BVBZE, hesabat tarixinә hesablanmış BTZE-nin 25%-i vә hesabat tarixindәn әvvәlki 4 rüb
әrzindә qazanılmış mәcmu sığorta haqlarının 5%-nin böyük olanı әsasında hesablanır. Yekun düzәlişlәr
yarandıqları dövr üzrә mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda әks olunur.

Tәkrarsığorta
Tәkrarsığorta sığortaçının sığorta müqavilәsi üzrә sığortaladığı vә ya tәkrarsığortaladığı risklәrin
bütövlükdә, yaxud bir hissәsinin sığorta qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada tәkrarsığortaçı ilә
bölüşdürülmәsi vә ya tәkrarsığortaçıya ötürülmәsidir. Cәmiyyәt biznesin normal gedişindә tәkrarsığorta
üzrә risklәri digәr şirkәtә verir. Lakin, risk vә tәkrarsığortanın digәr tәrәfә verildiyi tәkrarsığorta
müqavilәlәri Cәmiyyәti sığortalanan şәxslәr qarşısındakı öhdәliklәrindәn azad etmir. Aktivlәrin
tәkrarsığortasına ödәnilmiş iddialar üçün tәkrarsığorta şirkәtlәrindәn debitor borcları, o cümlәdәn,
zәrәrlәri tәnzimlәyәn iddialar vә Cәmiyyәtә verilәn sığorta mükafatları daxildir. Tәkrarsığorta üzrә
kreditor borclar tәkrarsığortaçıya tәkrarsığorta ödәnişlәrinin köçürülmәsi üzrә Cәmiyyәtin öhdәliyidir vә
Cәmiyyәtin tәkrarsığorta halları ilә bağlı iddialarındakı payıdır. Tәkrarsığortalar tәrәfindәn ödәnilәcәk
vәsaitlәr tәkrarsığorta siyasәti ilә bağlı iddia öhdәliyinә münasib şәkildә hesablanır. Sığorta riskini digәr
tәrәfә vermәyәn tәkrarsığorta müqavilәlәri birbaşa balansda әks edilir vә digәr alınacaq vәsaitlәri va ya
ödәnilәcәk vәsaitlәri maddәsinә daxil edilir. Depozit aktivlәr vә ya öhdәliklәr ödәnilmiş vә ya alınmış
mәblәğdәn dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş sığorta haqları vә ya tәkrarsığortalanan şәxs tәrәfindәn tutulmalı
haqlar çıxılmaqla tanınır.
Valyuta әmәliyyatı
Cәmiyyәtin әmәliyyat valyutası manatdır.
Sәhmdar kapitalı
Sәhmdar kapitalı ilkin dәyәr ilә tanınır. Sәhmdarların pulu vәsait şәklindә deyil, aktiv vә ya başqa
formada kapitala әlavәlәr etdikdә onların dәyәri әmәliyyatın aparıldığı tarixә әdalәtli dәyәr ilә qeydә
alınır.
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Gәlirlәr
31.12.2020
Birbaşa sığorta üzrә sığorta haqları üzrә

1 671 108.12

İnvestisiya gәliri üzrә

205 019.81

Xalis sığorta ehtiyatlarının dәyişmәsi
Gәlirlәrin cәmi:

-928 479.33
947 648.60

Xәrclәr
2020-ci il üzrә cәmiyyәtin xәrclәrinin açıqlaması aşağıdakı kimi olmuşdur:
Xәrclәr

31.12.2020

Verilmiş sığorta ödәnişlәri vә sığorta mәblәğlәri üzrә

49 093.30

Qaytarılan sığorta haqları üzrә

19 856.92

Tәkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları

41 247.30

İşlәrin aparılması xәrclәri

333 069.14

Sair xәrclәr
Xәrclәrin cәmi:
Maliyyә mәnfәәti:
Mәnfәәt vergisi xәrci:
Hesabat dövründә xalis mәnfәәt:

108 600.30
551 866.96
395 781.64
79 156.34
316 625.30

Qeyd 4. İŞLӘRİN APARILMASI XӘRCLӘRİ

Әmәk haqqı vә onunla әlaqәli xәrclәr
DSMF-ә ayırmalar
Әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi
Ezamiyyә xәrclәri
Rabitә xәrclәri
Avtomobil xәrci
Yanacaq xәrclәri
Dәftәrxana lәvazimatı
Tәsәrrüfat xәrci
Sair xәrclәr
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31.12. 2019

31.12.2020

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

194 836.38
33 500.25
48 960.66
154.00
3 307.98
713.90
1 459.80
9 076.41
4 226.76
36 833.00

173 597.76

333 069.14

Qeyd . Uzunmüddәtli aktivlәr
Әsas vәsaitlәr
Әsas vәsaitlәr aşağıdakılardan ibarәtdir:

İlin әvvәlinә mövcud olmuşdur
Daxilolmalar
Xaricolmalar
Amortizasiya ayırmaları
31 dekabr 2020-ci il tarixinә balans dәyәri

Maşın vә

Hesablama

Bina

Nәqliyyat

avadanlıqlar

texnikası

vә tikili

vasitәsi

2585.38

20016.01

0.00

0.00

22601.39

82 970.44

49 542

90500

32500

255 512.44

17 111.15

17 389.51

6335

8125

48960.66

68 444.67

52 168.50

84 165

24 375

229 153.17

31.12. 2019
Sair uzunmüddәtli aktivlәr:
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Cәmi

0.00
___________
0.00

31.12.2020
150 000.00
___________
150 000.00

Qeyd 6. EHTİYATLAR

Azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar

Qeyd 7.

31.12.2019
2 120.00
_________
2 120.00

31.12.2020
4 972.14
_________
4 972.14

DEBİTOR BORCLAR
31.12.2019

Birbaşa sığorta üzrә
Tәkrar sığortaya qәbul edilәnlәr üzrә
Tәkrarsığortaçı üzrә
İşçi heyәti üzrә
Sair debitorlar
Büdcә üzrә

0.00
0.00
0..00
0.00
0.00
3 488.71
3 488.71

31.12.2020
244.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244.50

Qeyd 8. PUL VӘSAİTLӘRİ VӘ ONLARIN EKVİVALENTLӘRİ
31 Dekabr tarixinә nağd vәsaitlәr vә onların ekvivalentlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:
31.12.2019

31.12.2020

Kassada olan nәğd pul vәsaitlәri

0.00

0.00

Bank hesablarında pul vәsaitlәri

3 077 850.69

4 467 657.39

Bank depozit hesablarındakı pul vәsaitlәri

1 500 000.00

500 000.00

4 577 850.69

4 967 657.39

3 077 850.69

4 467 657.39

0.00

0.00

3 077 850.69

4 467 657.39

Bank hesablarında pul vәsaitlәrindәn:
• Milli valyutada bank hesabları
• Xarici valyutalarda bank hesabları
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Bank depozit hesablarındakı pul vәsaitlәrindәn:
• Milli valyutada bank hesabları
• Xarici valyutalarda bank hesabları

1 500 000.00

500 000.00

0.00

0.00

1 500 000.00

Dövlәt qiymәtli kağızları

31.12.2019
1 500 063.51
________
1 500 063.51

500 000.00

31.12.2020
2 500 108.05
____________
2 500 108.05

Sair qısamüddәtli aktivlәr
Gәlәcәk hesabat dövrünün xәrclәri
Verilmiş avanslar
Sığorta ehtiyatlarında tәkrarsığortaçıların payı

31.12.2019
0.00
60 000.00
4 084.15

31.12.2020
16.20
100 000.00
27 321.20

64 084.15

127 337.40

Qeyd 9. NİZAMNAMӘ KAPİTALI
31 dekabr 2020-ci il tarixinә Cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı hәr birinin nominal dәyәri
55 446.77 manat olmaqla 110 әdәd adi adlı sәhmdәn ibarәt olmaqla 6 099 144.70 manat
tәşkil edir.
Qeyd 10: Kapital
31.12.2020-ci il tarixә cәmiyyәtin kapitalı aşağıdakı kimi olmuşdur:

Ödәnilmiş nominal (nizamnamә) kapitalı

31.12.2020
6 099 144.70

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
- Hesabat dövründә xalis mәnfәәt
- Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

316 626.07
316 625.30
0.77
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Kapital ehtiyatları:
- yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat
- digәr kapital ehtiyatları

89 034.12

Cәmi kapital

6 504 804.89

Qeyd 11: Uzunmüddәtli öhdәliklәr
Sığorta ehtiyyatları
qeyri-hәyat sığortası sahәsi üzrә
Qarşısıalınma tәdbirlәri fondu
Tәxirәsalınmış vergi öhdәliklәri
Sair kreditor borcları
Tәkrarsığorta әmәliyyatları üzrә öhdәliklәr
Sair öhdәliklәr
Cәmi uzunmüddәtli öhdәliklәr:

31.12.2020
1 422 103.23
1 422 103.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 422 103.23

31.12.2020-ci il tarixә cәmiyyәtin uzunmüddәtli öhdәliklәri sığorta ehtiyatları üzrә
öhdәliklәrdәn ibarәtdir.
Qeyd 12: Qısamüddәtli öhtәliklәr
Kreditor borcları:
Büdcә üzrә
Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә
Sair kreditorlar
Sair qısamüddәtli öhdәliklәr
Cәmi qısamüddәtli öhdәliklәr

31.12.2020
52 564.53
45 960.86
6 603.67
0.00
0.00
52 564.53

Qısamüddәtli öhtәliklәrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi prosesindә yaranan cari borclar aiddir.

11. MALİYYӘ ALӘTLӘRİ VӘ ONLARIN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ
Maliyyә alәtlәri bir müәssisәnin maliyyә aktivlәrinin vә digәr müәssisәnin maliyyә
öhdәliyinin yaranmasına sәbәb olan hәr hansı sәnәd vә ya müqavilәdir. Bu ikili aspekt hәr
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zaman mövcud olmalıdır. Әgәr bu aspektlәrdәn hәr hansı biri mövcud deyilsә, onda
müqavilә maliyyә alәti deyildir.
Әdalәtli dәyәr, mәcburi satış vә ya lәğvetmә halları istisna olmaqla, maraqlı tәrәflәr
arasında cari әmәliyyat zamanı maliyyә alәtinin mübadilә edilә bildiyi mәblәği әks etdirir
vә sәrbәst katirovkası olan bazar qiymәtlәri ilә tәsdiqlәnir.
Maliyyә alәtlәrinin tәxmin edilәn әdalәtli dәyәri Cәmiyyәt tәrәfindәn mövcud bazar
mәlumatlarından (әgәr mövcud olarsa) vә müvafiq qiymәtlәndirmә metodlarından istifadә
etmәklә müәyyәn edilmişdir. Lakin, tәxmin edilәn әdalәtli dәyәrin müәyyәn edilmәsi
üçün bazar mәlumatlarını şәrh edәrkәn peşәkar mülahizәlәr irәli sürmәk tәlәb edilir.
Maliyyә alәtlәrinin әdalәtli dәyәrini müәyyәn edәrkәn Rәhbәrlik bütün mövcud bazar
mәlumatlarından istifadә edir.
Maliyyә aktivlәri
Pul vәsaiti, digәr müәssisәdә kapital alәti (yәni, bir qayda olaraq sәhmlәr), digәr
müәssisәdәn pul vәsaiti almaq üzrә müqavilә hüququ, müәssisәnin әlverişli şәrtlәr әsasında
öz maliyyә aktivlәrini vә öhdәliklәrini mübadilә etmәsi üzrә müqavilә hüququ, müәssisәnin
ödәnişi öz sәhmlәrinin potensial olaraq dәyişәn sayı formasında qәbul etmәsini tәlәb edәn
müqavilә hüququ, müәssisәnin öz sәhmlәrinin sabit sayı üzrә hesablaşması ilә әlaqәdar
törәmә müqavilә maliyyә aktivlәri hesab olunur.
Sığorta fәaliyyәtinә aid olan aktivlәr istisna olmaqla, bütün monetar aktivlәr müddәt
baxımından “tәlәb edilәnәdәk vә bir ildәn az” kateqoriyasına daxil olduğu üçün, onların
әdalәtli dәyәri tәxminәn balans dәyәrinә bәrabәrdir.
Maliyyә öhdәliklәri
Digәr müәssisәyә pul vәsaitinin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar müqavilә öhdәliyi (kreditor
borclar, kreditlәr), müәssisә üçün әlverişli ola bilmәyәn maliyyә aktivlәri vә ya maliyyә
öhdәliklәrinin mübadilәsi ilә әlaqәdar olan müqavilә öhdәliyi, müәssisәnin ödәnişi öz
sәhmlәrinin potensial olaraq dәyişәn sayı formasında hәyata keçmәsini tәlәb edәn
müqavilә öhdәliyi, müәssisәnin öz sәhmlәrinin sabit sayı üzrә hesablaşması ilә әlaqәdar
törәmә müqavilә öhdәliyi maliyyә öhdәliklәri hesab olunur.
Sığorta fәaliyyәrinә aid olan öhdәliklәr istisna olmaqla, bütün monetar öhdәliklәr müddәt
baxımından “tәlәb edilәnәdәk vә bir ildәn az” kateqoriyasına daxil olduğu üçün, onların
әdalәtli dәyәri tәxminәn balans dәyәrinә bәrabәrdir.
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12. ӘMӘLİYYAT RİSKLӘRİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ
Cәmiyyәtdә risklәrin idarә olunması vә monitorinqi hayata keçirilәrәk aşağıdakı әsas risk
növlәri fәrqlәndirilir.
Hüquq riski
Sığortaçı tәrәfindәn qanunvericiliyin tәlәblәrinin pozulması vә hәyata keçirilәn
әmәliyyatların daxili sәnәdlәrlә, xaricilәrә münasibәtdә isә digәr ölkәlәrin
qanunvericiliklәri ilә uyğunsuzluğu nәticәsindә xәrclәrin vә ya zәrәrlәrin yaranma riski
hüquq riski kimi tәsniflәşdirilir. Rәhbәrlik hüquq risklәrinә vaxtaşırı nәzarәt edir.
Әmәliyyat riski
Әmәliyyat riski
sığortaçı
tәrәfindәn daxili nәzarәtin tәşkilinә dair tәlәblәrin
pozulması
(yerinә yetirilmәmәsi), habelә informasiya texnologiyaları sistemindә
әhәmiyyәtli nasazlıqların baş vermәsi nәticәsindә meydana çıxan xәrclәrin (zәrәrlәrin)
yaranma riskidir. Cәmiyyәt tәrәfindәn әmәliyyat riskinin qarşısının alınması üçün
qabaqlayıcı tәdbirlәr görülmüşdür.
Likvidlik riski
Sığortaçının öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәmәsi vә ya vaxtında yerinә yetirmәmәsi
likvidlik riski kimi müәyyәnlәşdirilir. Likvidlik riski Cәmiyyәtin rәhbәrliyi tәrәfindәn
idarә olunur.
Bazar riski
Bazar riski bazar qiymәtlәrinin dәyişmәsi nәticәsindә sığortaçının vәsaitlәri vә gәliri
üçün yarana bilәcәk mövcud vә ya gәlәcәk tәhlükәdir. Bazar riski qiymәt, valyuta vә
faiz risklәrinә bölünür. Cәmiyyәtin rәhbәrliyi bazar risklәrini qarşılamaq üçün
müntәzәm olaraq adekvat tәdbirlәr görür.
Qiymәt riski
Maliyyә bazarlarında dәyişikliyin baş vermәsinin sığortaçının maliyyә alәtlәrinin bazar
dәyәrinә tәsiri nәticәsindә xәrclәrin vә ya zәrәrlәrin yaranması riski qiymәt riski hesab
olunur.

Nüfuz riski
Nüfuz riski mәnfi ictimai rәy vә sığortaçıya olan etibarın azalması nәticәsindә xәrclәrin
vә ya zәrәrlәrin yaranması riskidir. Rәhbәrlik Cәmiyyәtin işgüzar nüfuzunun vә müştәri
etimadının yüksәk sәviyyәdә saxlanması üçün tәdbirlәr hәyata keçirir.
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Portfel riski
Sığortaçının likvidliyinin itirilmәsi, gәlirliyinin vә vәsaitlәrinin investisiya qoyulduğu
qiymәtli kağızların mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi, hәmçinin onların emitentlәrinin
maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsindәn irәli gәlәn riskdir. Cәmiyyәt öz vәsaitlәrini vә
sığorta ehtiyatlarını müxtәlif sahәlәrә diversifikasiya etmәklә portfel riskini nәzarәtdә
saxlamağa çalışır.
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