"AtaSığorta" Açıq Səhmdar cəmiyyəti
Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına qeydlər
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)_________________________________________________________________

1. CƏMİYYƏT HAQQINDA MƏLUMAT
“AtaSığorta” açıq səhmdar cəmiyyəti (bundan sonra “Cəmiyyət”) 21 iyul 2004-cü il tarixdə Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına (1104-A1-407 N-li “Dövlət qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamə”) alınmışdır.
Cəmiyyətə sığorta fəaliyyəti göstərmək üçün Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyat nömrəsi 316 olmaqla
10 noyabr 2009-cu il tarixli 000300 nömrəli müddətsiz lisenziya verilmişdir.
Cəmiyyət tərəfindən aparılan sığorta əməliyyatlarına əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, yüklərin,
məsuliyyətin, maliyyə risklərinin sığortası, tibbi sığorta və digər sığorta xidmətləri və təkrarsığorta daxildir
və Cəmiyyətin fəaliyyəti təkcə bunlarla məhdudlaşmır.
24 iyun 2011-ci il tarixli 165-IVQ saylı “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul
olunmuş, 17 oktyabr 2011-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir. 29 noyabr 2011-ci il tarixdə “İcbari Siğorta
Bürosu” hüquqi şəxslərin ittifaqinin nizamnaməsi dövlət qeydiyyatından keşmişdir. İcbari Sığorta
Bürosunun 19 dekabr 2011-ci il tarixli 04 saylı çıxarışına əsasən Cəmiyyətə aşağıdakı içbari sığorta növləri
üzrə sığorta fəaliyyəti göstərilməsi üçün icazə verilmişdir:
- Daşınmaz əmlakın icbari sığortası;
- Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası;
- Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası.
31 dekabr 2013-cü il tarixə cəmiyyətin strukturuna 5 filialı, 8 nümayəndəliyi və 6 satış ofisi daxildir.
31 dekabr 2013-cü və 31 dekabr 2012-ci il tarixlərinə Cəmiyyətin nizamnamə kapitalında səhmdarın payı
aşağıdakı kimi olmuşdur:
Səhmdar

31.12.2013

31.12.2012

100%

100%

100%

100%

"AtaHoldinq" ASC
Cəmi

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küçəsi 102.
Cəmiyyətin faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvan: Bakı şəhəri, Z. Əliyeva küçəsi 55
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2. ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar maliyyə xidmətləri bazarının da
genişlənməsi və inkişafına müsbət təsir göstərir. Müvafiq olaraq yerli qanunvericilik aktları da (vergi,
gömrük, sığorta və s.) müxtəlif əlavə və dəyişikliklərə məruz qalır. 25 dekabr 2007-ci il tarixində “Sığorta
fəaliyyəti haqqında” yeni qanun qəbul olunmuş və həmin qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar sığorta
sahəsində münasibətləri tənzimləyən bir sıra normativ sənədlər (qaydalar) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
təsdiq olunmuşdur.
3. TƏQDİMATIN ƏSASI
Təqdimatın əsası
Cəmiyyət 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").
4. 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 alıcı ilə müqavilənin bağlandığı andan
başlanır.
Digər gəlirlər
Digər gəlirlər aidiyyatı əməliyyatlar başa çatdıqda gəlirin kreditinə yazılır. Əməliyyat xərcləri və digər xərclər
adətən mallar alındıqda və ya xidmətlər yerinə yetirildikdə hesablama metodu ilə qeyd olunur.
Pul vəsaitləri və ekvivalentləri
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Pul vəsaitləri – nağd pul vəsaitləri, bank hesablarında saxlanılan və tələblər üzrə verilən pul vəsaitləridir.
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri – ödəmə müddəti üç ayadək olan, pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan
məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin dəyişməsi kimi cüzi riskə məruz qalan qısamüddətli qoyuluşlardır.
Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə hesabat ilinin sonunda xalis pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə əlavə
edilən hər-hansı bank overdraftı da daxildir.
Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər
Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər qarşı tərəfə pulun birbaşa verilməsindən yaranır. Banklarda
yerləşdirilmiş əmanətlər pul vəsaitinin qarşı tərəfə ödəmə şəklində verildikdə qeydə alınır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar müəyyənləşdirilən və sabit ödənişli borc qiymətli kağızlarıdır.
Bu cür qiymətli kağızlar ilk olaraq ədalətli dəyər üstəgəl birbaşa əməliyyat xərcləri məbləğində tanınır.
Alınacaq vəsaitlər və qabaqcadan ödəmələr
Alınacaq vəsaitlər sığortalanan şəxslərdən alınacaq birbaşa sığorta ödənişlərindən, təkrarsığortanı və riski
başqa tərəfə verən şirkətdən alınacaq sığorta mükafatlarından və iddialar üzrə riskin digər tərəfə transferi
nəticəsində debitor borclarından və digər vəsaitlərdən ibarətdir. Təkrarsığorta üzrə debitor və kreditorlar
bunun üçün hüquqi əsas olduqda əvəzləşdirilir. Cəmiyyət xalis və ya birgə hesablaşma niyyətinə malik olur.
Alınacaq vəsaitlər sığorta müqaviləsi bağlandığı tarixdə qeydə alınır və xidmətlər göstərildiyi zaman
mənfəət və zərər hesabatına yazılır. Qabaqcadan ödəmələr ödəmə tarixində qeydə alınır və xidmətlər yerinə
yetirildikdə mənfəət və zərər hesabatına daxil edilir.
Torpaq, tikili, avadanlıq və amortizasiya
Aktiv kimi tanına bilən torpaq, tikili və avadanlıq obyekti əldə olunan zaman ilkin dəyəri əsasında tanınır.
“İlkin dəyər” ödənilmiş pul və ya pul ekvivalentlərinin məbləğinə və ya ödənilmiş hər hansı digər
əvəzləşdirmənin ədalətli dəyərinə bərabərdir. Əsas vəsaitlər yığılmış köhnəlmə və hər hansı qiymətdən
düşmə zərəri çıxılmaqla ilkin dəyərlə tanınır (“ilkin dəyər modeli”). Torpaq istisna olmaqla əsas vəsaitlərin
köhnəlməsi “azalan qalıq metodu” əsasında aktivlərin illik köhnəlmə dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır:
Tikililər
Maşın və avadanlıqlar
Nəqliyyat vasitələri
Digər aktivlər

7%
25%
25%
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
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dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olarsa, bu iki dəyər arasındakı fərq mənfəət və zərər haqqında hesabatda
xərc kimi göstərilməklə balans dəyəri bərpa oluna bilən dəyərə qədər silinir.
Qeyri-maddi aktivlər və amortizasiya
Qeyri-maddi aktiv aşağıdakı meyarlara cavab verdikdə tanınır:


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



Ayrıca tanına bilinməlidir;



Müəssisə aktiv üzərində nəzarət imkanına malik olmalıdır;



Gələcəkdə iqtisadi səmərələr yaratmalıdır;



Gələcəkdə iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxilolacağı ehtimalı olmalıdır;



Aktivin dəyəri etibarlı qiymətləndirilməlidir.

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

Vergilər
Vergilərin məbləği balans tarixinə qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablanır.
Mənfəət vergisi
Mənfəət vergisi xərcləri cari vergilərdən və təxirə salınmış vergilər üzrə xərclərdən ibarətdir.
Cari mənfəət vergisi - balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi dərəcələrini istifadə etməklə dövr üzrə
gözlənilən vergiyə cəlb olunan mənfəət əsasında hesablanır. Hesabatdakı bəzi gəlir və xərclərin digər dövrlərdə
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vergi bazasına aid ediləcəyinə (müvəqqəti fərqlər) və bəzi maddələrin heç bir vaxt vergi bazasını hesablayarkən
istifadə edilməyəcəyinə görə (daimi fərqlər) vergi mənfəəti hesabatdakı mənfəətdən fərqlənir.
Təxirə salınmış mənfəət vergisi – cari və keçmiş dövrlərin maliyyə hesabatlarında tanınan əməliyyat və
hadisələrin qiymətlədirilmiş gələcək vergi nəticələridir. Təxirə salınmış vergi elə mühasibat qeydidir ki,
müvəqqəti fərqlər üzrə nəticələnə biləcək uçot mənfəəti və vergi mənfəəti arasında mövcud olan əlaqə ilə bağlı
istənilən təhrifin aradan qaldırılmasını təsvir edir. Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri – vergi tutulan müvəqqəti
fərqlər ilə əlaqədar gələcəkdə ödənilməli olan mənfəət vergisinin məbləğidir. Vergi tutulan müvəqqəti fərqlərin
mövcud olduğu yerlərdə vergi xərci nəzərdə tutulan gələcək vergi xərci vasitəsilə artırılır və öhdəlik kimi
mühasibat balansında tanınır. Təxirə salınmış vergi aktivləri – çıxılan müvəqqəti fərqlərin nəticəsi kimi
yaranan və gələcək dövrlərdə əvəzi alınmalı olan mənfəət vergisi məbləğləridir.
Təxirə salınmış vergi aktivləri və öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi – aktivin realizasiya olunacağı və ya
öhdəliyin yerinə yetiriləcəyi dövrə tətbiq edilməsi gözlənilən balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi
dərəcələri əsasında qiymətləndirilməlidir. Lakin balans hesabatı tarixinə hökumət gələcək illərdə vergi
dərəcəsini dəyişəcək qanunvericilik aktlarını qəbul edərsə, bu zaman gələcəkdə qüvvədə olacaq dərəcə istifadə
olunmalıdır.
Birbaşa səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlar istisna olmaqla, təxirə salınmış vergi xərci və ya gəliri
birbaşa mənfəət və ya zərər hesabında əks etdirilir. Səhmdar kapitalına təsir edən əməliyyatlarla bağlı təxirə
salınmış vergilər səhmdar kapitalında öz əksini tapır.
İnvestisiyalar
Digər müəssisələrin qiymətli kağızlarına və aktivlərinə qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalar ilkin
dəyər və ehtimal edilən satış dəyərindən daha az olan dəyərlə tanınır.
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar
Adətən aşağıdakı beş meyara uyğun olduğu zaman investisiyalar “ödəniş müddətinə qədər saxlanılan
investisiyalar” kimi təsnifləşdirilir:






qeyri-törəmə aktivlərdir;
sabit və ya müəyyənləşdirilə bilən ödənişlərdir;
sabit ödəmə müddətinə malik olmalıdırlar;
müəssisənin aktivləri ödəniş müddətinə qədər saxlamaq üzrə kəskin niyyəti vardır;
müəssisənin aktivləri ödəniş müddətinə qədər saxlamaq üçün maliyyə imkanına malikdir.

Qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Gələcəkdə yaranacaq öhdəlik ehtimal edildikdə, bu ehtimal yarandığı andan bəri qeyd edilmiş öhdəlik
qiymətləndirilmiş öhdəlik kimi tanınır.
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Sığorta əməliyyatları
Sığorta haqqı – risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun
olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləğidir.
Baza sığorta haqqı – sığorta müqaviləsi üzrə hesablanmış sığorta haqqından həmin müqavilənin bağlanması üzrə
göstərilən vasitəçilik xidməti üçün komisyon muzdu (hesablanmış sığorta haqqının 15%-dən çox olmamaqla)
çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdir.
Qazanılmamış sığorta haqqı – sığorta haqqının sığorta təminatının qüvvədə olma müddətinin hesablama
tarixindən sonrakı dövrünə aid olan hissəsidir.
Qazanılmış məcmu sığorta haqları – hesabat dövrü ərzində bağlanmış sığorta (təkrarsığorta) müqavilələri üzrə
hesablanmış məcmu sığorta haqlarının və hesabat dövrünün əvvəlinə qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatını
çıxdıqdan sonra qalan məbləğdir.
Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq
sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyasıdır.
Sığorta ehtiyatları
Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatı - Sığorta mükafatının qazanılmayan hissəsi üçün ehtiyat balans hesabatı
tarixinə qüvvədə olan və müddəti bitməyən qaydaların şərtləri ilə əlaqəli dövrdə qəbul olunmuş və vaxtaşırı
hesablanan sığorta mükafatlarının bir hissəsini ifadə edir.
Zərərlər ehtiyatı - yekun zərərlər üçün hesablamaları əks etdirir. Zərərlər ehtiyatına bildirilmiş, lakin
tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı (BTZE) və baş vermiş, lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatı (BVBZE)
daxildir. İddialarla bağlı xərclərin tənzimlənməsi üzrə hesablamalar hər iki ehtiyata (BTZE) və (BVBZE)
daxil edilir. BTZE sığortaçıya bildirilmiş, lakin heasabat tarixinə qədər tənzimlənməmiş hər bir tələb üzrə
hesablanır. BVBZE verilmiş sığorta ödənişlərinə əsasən hesabat tarixinə üçbucaq metodu ilə hesablanmış
BVBZE, hesabat tarixinə hesablanmış BTZE-nin 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 tərəfındən ödəniləcək vəsaitlər təkrarsığorta siyasəti ilə bağlı iddia öhdəliyinə münasib
şəkildə hesablanır. Sığorta riskini digər tərəfə verməyən təkrarsığorta müqavilələri birbaşa balansda əks
edilir və digər alınacaq vəsaitləri və ya ödəniləcək vəsaitləri maddəsinə daxil edilir. Depozit aktivlər və ya
12
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öhdəliklər ödənilmiş və ya alınmış məbləğdən dəqiq müəyyənləşdirilmiş sığorta haqları və ya
təkrarsığortalanan şəxs tərəfındən tutulmalı haqlar çıxılmaqla tanınır.
Xalis əldə etmə gəlirləri
Cəmiyyət qəbul edilmiş yeni sığortalara görə komissiyalar ödəyir və təkrarsığortaçıya verilən riski köçürülmüş
sığorta mükafatlarına görə komissiyalar alır. Bu növ, komissiya mənfəət və zərər haqqında hesabatda sığorta
fəaliyyəti bölməsində qeydə alınır.
Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı olmayan xidmətlər
Sığorta ilə bağlı olmayan xidmətlər birbaşa balansda hesabat edilərək riskin köçürülmədiyi əməliyyatları əks
etdirir. Aktiv və ya öhdəlik geri ödənilmiş məbləğlər və tutulmuş hər hansı komissiyalar çıxılmaqla alınmış
məbləğlər ilə tanınır.
Xarici valyuta əməliyyatı
Cəmiyyətin əməliyyat valyutası manatdır. Xarici valyutada olan monetar maddələr (kassa qalığı, hesab qalığı,
debitor borclar, kreditor borclar, öhdəliklər və s.) Cəmiyyətin balans hesabatının bağlandığı tarixə (31 dekabr)
olan valyuta məzənnəsindən istifadə etməklə hesabat verdiyi valyutaya dəyişilir. Xarici valyutada olan maya
dəyəri ilə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr tanınmış maya dəyəri nəticəsində ilkin əməliyyatın aparıldığı
zaman mövcud olan valyuta məzənnəsi istifadə olmaqla çevrilir. Xarici valyutada olan ədalətli dəyər ilə
qiymətləndirilən (və ya yenidən qiymətləndirilmiş) qeyri-monetar maddələr ədalətli dəyər müəyyən edilən (və
ya yenidən qiymətləndirilmə aparılan) günə olan valyuta məzənnəsi istifadə olunmaqla çevrilir.
Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş monetar maddələr ilə əlaqədar yaranan məzənnə fərqləri mənfəət və zərər
haqqında hesabat vasitəsilə mühasibat uçotuna daxil edilir. Qeyri-monetar maddələrlə bağlı digər mənfəət və ya
zərərin mənfəət və zərər haqqında hesabat vasitəsilə tanındığı hallarda yaranan məzənnə fərqləri də həmçinin bu
hesabatlara daxil edilir. Mənfəət və ya zərərlər kapital vasitəsilə tanındığı hallarda müvafiq olaraq, məzənnə
fərqləri də həmçinin kapital vasitəsilə tanınır.
Xarici valyuta balansında istifadə olunan əsas dərərəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ("ARMB")
rəsmi məzənnələri əsasında aşağıda göstərilib:
31.12.2013

1 ABŞ dolları/AZN
1 avro
1 funt sterlinq

0,7845
1,0780
1,2927

31.12.2012

0,7850
1,0377
1,2694

Əvəzləşdirmə
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri yalnız o zaman əvəzləşdirilir ki, qarşılıqlı əvəzləşdirmənin həyata keçirilməsi
üçün qanuni hüquq mövcud olmalı, iki alətin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi niyyəti və hər iki müqavilənin eyni
zamanda reallaşdırılması niyyəti olsun.
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İşçi heyəti ilə bağlı xərclər və aidiyyatı ayırmalar
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyət işçilərin əmək haqlarından
məcburi sosial sığorta haqları tutur və onları Dövlət Sosial Müdafıə Fonduna köçürür. Bundan əlavə bu tip
təqaüd sistemi işəgötürən tərəfindən işçilərin əmək haqı fondunun müəyyən faizi kimi Dövlət Sosial Müdafıə
Fonduna məcburi sosial sığorta haqları ayırmalarını nəzərdə tutur. Təqaüdə çıxdıqda təqaüdlə bağlı bütün
ödənişlər Dövlət Sosial Müdafıə Fondu tərəfindən yerinə yetirilir. Cəmiyyət Dövlət Sosial Müdafıə Fondunun
qaydalarından əlavə ümumi əmək haqqı ödənişlərinin faizi kimi hesablanmış işçilər tərəfindən cari yardımları
tələb edən pensiya ilə bağlı hər hansı fərdi qaydalara malik deyildir. Bundan başqa, Cəmiyyətdə hesablanması
tələb olunan pensiya müavinətləri və ya kompensasiya edilən digər mühüm müavinətlər mövcud deyildir.
Səhmdar kapitalı
Səhmdar kapitalı ilkin dəyər ilə tanınır. Səhmdarların pulu vəsait şəklində deyil, aktiv və ya başqa formada
kapitala əlavələr etdikdə onların dəyəri əməliyyatın aparıldığı tarixə ədalətli dəyər ilə qeydə alınır.

5. GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN TƏHLİLİ
31 dekabr 2013-cü il tarixinə sığorta fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur:
Şəxsi
sığorta

Əmlakın
sığortası

Mülki
məsuliyyətin
sığortası

Qarışıq
maliyyə
risklərinin
sığortası

İcbari
sığorta

Cəmi

Əsas əməliyyat gəlirləri:

1 380 085

8 615 074

201 778

1 800

3 291 998

13 490 734

Birbaşa yığılmış sığorta mükafatları

1 380 004

8 043 448

197 146

1 800

3 193 679

12 816 077

-

337 514

-

-

85 762

423 276

81

234 113

4 631

-

12 557

251 381

290 144

(3 377 835)

(37 862)

1 198

165 251

(2 959 104)

Sığorta fəaliyyəti üzrə gəlirlər, cəmi

1 670 229

5 237 239

163 916

2 998

3 457 249

10 531 630

Əsas əməliyyat xərcləri:

(712 781)

(2 878 244)

(64 344)

(1 247)

(1 157 819)

(4 828 409)

Verilmiş sığorta ödənişləri üzrə və sığorta
məbləğləri üzrə

(605 245)

(1 438 826)

-

-

(959 759)

(3 003 831)

Qaytarılan sığorta haqları üzrə

(106 935)

(282 751)

(151)

-

(9 814)

(399 651)

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı
Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
komissyon muzdlar
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi
(müsbət və ya mənfi)

Tənzimləmə xərcləri üzrə
Risklər və təkrarsığorta üzrə digər şirkətlərə
verilən sığorta mükafatları

(13 973)
(600)

(1 156 666)

(64 193)

(1 247)

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar

Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi

957 448

2 358 995
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5 717 195
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31 dekabr 2012-ci il tarixinə sığorta fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur:
Şəxsi
sığorta

Əmlakın
sığortası

Mülki
məsuliyyətin
sığortası

Qarışıq
maliyyə
risklərinin
sığortası

İcbari
sığorta

Cəmi

Əsas əməliyyat gəlirləri:
Birbaşa və təkrarsığorta üzrə yığılmış sığorta
mükafatları
Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların
payı
Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
komisyon muzdlar
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi
(müsbət və ya mənfi)

2 084 283

4 543 921

169 283

2 356

4 262 718

11 062 561

2 078 132

4 350 124

163 789

2 356

4 250 688

10 845 090

2 928

132 088

1 025

-

136 040

3 223

61 709

4 469

12 030

81 431

201 808

(434 546)

(972 700)

(1 457) (2 077 159)

(3 284 055)

Sığorta fəaliyyəti üzrə gəlirlər, cəmi

2 286 091

4 109 375

(803 417)

899

2 185 559

7 778 506

Əsas əməliyyat xərcləri:

(1 840 513)

(1 378 161)

(141 886)

-

(537 319)

(4 129 445)

Verilmiş sığorta ödənişləri üzrə və sığorta
məbləğləri üzrə

(1 745 152)

(657 038)

(4 539)

(344 002)

(2 750 731)

(58 410)

(159 890)

(36 171)

(13 831)

(268 302)

Qaytarılan sığorta haqları üzrə
Tənzimləmə xərcləri üzrə
Risklər və təkrarsığorta üzrə digər şirkətlərə
verilən sığorta mükafatları

(231 566)
(36 952)

(561 233)

(101 176)

-

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar

Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi

445 577

2 731 213

(945 303)

899

(137 080)

(836 441)

(42 406)

(42 406)

1 648 241

3 649 060

31 dekabr 2013-cü il və 31 dekabr 2012-ci il tarixlərində başa çatmış illər üzrə qeyri sığorta fəaliyyətindən
gəlirlər aşağıdakı kimi olmuşdur.
31.12.2013

31.12.2012

1 068 648

687 164

Qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri
Subroqasiya gəlirləri

104 866

96 782

50 326

43 732

Sair gəlirlər

174 555

65 813

1 398 395

893 491

Depozit üzrə faiz gəlirləri
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6. XALİS SIĞORTA EHTİYATLARININ DƏYİŞMƏSI
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə xalis sığorta ehtiyatının dəyişməsi aşağıdakı kimi
olmuşdur.
Ümumi

Təkrarsığortaçıların
payı

Xalis

31.12.2012-ci il tarixinə cəmi ehtiyatlar
qazanılmamış sığorta ehtiyatı
zərərlər ehtiyatı

(7 713 111)
(5 747 052)
(1 966 058)

934 162
506 673
427 489

(6 778 949)
(5 240 379)
(1 538 570)

Ehtiyatda dəyişiklik
qazanılmamış sığorta ehtiyatı
zərərlər ehtiyatı

(2 931 700)
(3 332 996)
401 295

(28 405)
286 627
(314 032)

(2 959 105)
(3 046 369)
87 264

(10 644 811)
(9 080 048)
(1 564 763)

(905 757)
793 300
112 457

(9 738 054)
(8 286 748)
(1 451 306)

31 dekabr 2013-cü il tarixinə cəmi ehtiyatlar
qazanılmamış sığorta ehtiyatı
zərərlər ehtiyatı

7. İŞLƏRİN APARILMASI XƏRCLƏRİ
31 dekabr 2013-cü il və 31 dekabr 2012-ci il tarixlərində başa çatmış illər üzrə işlərin aparılması xərcləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
Əmək haqqı və ona bərabər xərclər
DSMF-na ayırmalar
Sığorta agentlərinə ödənişlər
Təsərrüfat xərcləri
Dəftərxana xərcləri
Ezamiyyə xərcləri
Bank xidməti xərcləri
Peşəkar xidmətlər üzrə xərclər
Reklam xərcləri
Amortizasiya xərcləri
Azqiymətli əşyalar üzrə xərclər
Əsas vəsaitlərə servis və təmir xərcləri
İşçilərin tədris xərcləri
Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər
Digər xərclər
Cəmi
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31.12.2013

31.12.2012

1 721 342
355 601
1 720 942
154 525
8 197
21 611
27 876
75 743
287 281
100 062
9 768
11 098
67 435
358 119
524 529
5 443 860

1 075 155
231 760
1 156 341
142 570
6 925
15 287
29 036
42 427
413 512
79 042
8 168
9 282
7 456
237 217
472 925
3 928 103
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Digər xərclər maddəsi üzrə 524 529 manat xərclərin 162 889 manatı “İcbari sığortalar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda müəyyən edilmiş icbari sığorta növlərinin aparılmasına üzrə sığorta
yığımlarının 5%-i həcmində ayırmalardan, 205 678 manatı ofisin icarə xərclərindən ibarətdir.

8. SAİR XƏRCLƏR
31 dekabr 2013-cü il və 31 dekabr 2012-ci il tarixlərində başa çatmış illər üzrə sair xərclər aşağıdakılardan
ibarətdir:
Mükafatlar
Sair xərclər
Vergilər
Mənfi məzənnə fərqi
Cəmi

9.

31.12.2013

31.12.2012

9 300
29 945
5 849
5 730
50 824

10 897
42 289
1 563
2 883
57 632

MƏNFƏƏT VERGİSİ

Cəmiyyət vergi hesabatlarını Azərbaycan Respublikasının yerli vergi qanunvericiliyinin tələbləri əsasında
hazırlayır və bu tələblər maliyyə hesabatlarının tələblərindən fərqlənir. Bəzi xərclər vergi bazasına aid edilə
bilmədiyinə görə Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarında müəyyən daimi vergi fərqləri yaradır.
Təxirə salınmış vergilər maliyyə və vergi hesabatları üçün nəzərdə tutulmuş cari aktiv və öhdəliklərin
balans dəyəri arasında olan müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirini əks etdirir.
31.12.2013

31.12.2012

86 727

1 775

-

-

-

-

Təxirə salınmış öhdəliklər
Əsas vəsaitlər
Cəmi təxirə salınmış öhdəliklər

86 727
86 727

1 775
1 775

Xalis təxirə salınmış öhdəliklər
20% vergi dərəcəsi ilə təxirə salınmış vergi aktivi
Vergi dərəcəsininin azaldılmasının təsiri

86 727
17 345
-

1 775
355
-

Müvəqqəti fərq
Aktivlər
Əsas vəsaitlər
Öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi
Təxirə salınmış aktivlər
Cəmi təxirə salınmış aktivlər

17

"AtaSığorta" Açıq Səhmdar cəmiyyəti
Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına qeydlər
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)_________________________________________________________________
Cəmi təxirə salınmış vergi

17 345

355

355
17 345
16 990

497
355
(142)

1 606 934

556 817

(85 792)
(85 792)
65 063
9 300
2 024
340
(6 472)
54 736
841
4 294

634
634
46 453
10 897
1 168
501
(6 502)
40 308
81
-

1 586 204

(603 904)

(4 146)

9 417

317 241
16 990
334 231

82 898
(142)
82 756

Təxirə salınmış vergi üzrə hərəkət
01 yanvar 2013-cü il tarixinə təxirə salınmış vergi
31 dekabr 2013-cü il tarixinə təxirə salınmış vergi
İl üzrə yerdəyişmə
Cari mənfəət vergisi öhdəlyi
Uçot mənfəəti (zərəri)
Müvəqqəti fərqlər üzrə düzəliş
Əsas vəsaitlərin amortizasiya xərcləri
Daimi fərqlər üzrə düzəliş
İşçilərə mükafatlar
DSMF-na ayırmalar
Ezamiyyə xərcləri
QMA amortizasiya xərcləri
Təmir xərcləri
Digər xərclər
Əsas vəsait satışından (ləğvindən) zərər
Vergilər və ayırmalar
Vergi tutulan mənfəət (zərər)
20% dərəcə ilə cari mənfəət vergisi xərci
(vergi və maliyyə mənfəəti arasındakı fərq)
Mənfəət və zərər hesabatında vergi xərcinin komponentləri
Cari vergi xərci
Təxirə salınmış vergi xərci (gəliri)
Vergi xərci
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10. ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
Binalar
və
qurğular

Avadanlıq və
hesablama
texnikası

Nəqliyyat
vasitələri

Digər
aktivlər

Qeyrimaddi
aktivlər

Cəmi

-

219 557

176 644

88 099

96 708

581 008

-

117 909

84 725

41 202

17 631

261 467

-

101 648

91 919

46 897

79 076

319 541

16 476

54 983
(2 671)

94 599
-

17 576
(6 714)

33 963
-

217 597
(9 385)

1 153

(13,176)
(10,505)
38 491

46 630

(13 911)
(7 197)
11 626

2 163

(27 088)
(17 703)
100 062

16 476

261 364

271 243

91 764

130 670

771 518

1 153

145 894

131 355

45 630

19 795

343 827

15 323

115 469

139 889

46 134

110 876

427 691

01.01.2013-cü tarixinə ilkin dəyəri
01.01.2013-cü tarixinə yığılmış
amortizasiya
01.01.2013-cü il tarixə qalıq
dəyəri
Daxilolmalar
Silinmişdir (qalıq dəyəri)
balans dəyəri
amortizasiya
Hesabat ilində amortizasiya
31.12.2013-cü tarixinə ilkin dəyəri
31.12.2013-cü tarixinə yığılmış
amortizasiya
31.12.2013-cü il tarixə qalıq
dəyəri

11. ÖDƏNİŞ TARİXİNƏDƏK SAXLANILAN İNVESTİSİYALAR
31 dekabr 2013-cü il tarixinə "FinansLizing" ASC-nin 700 500 manat (illik 13%, 15 may 2014-cü il tarixli
ödəmə müddətli 300 000 manat, illik 14%, 02 fevral 2015-ci il tarixli ödəmə müddətli 175 500 manat və
illik 14%, 25 mart 2015-ci il tarixli ödəmə müddətli 225 000 manat) buraxdığı ödəniş tarixinədək saxlanılan
investisiya qiymətli yerləşdirilmişdir.
31 dekabr 2013-cü və 31 dekabr 2012-ci il tarixlərinə olan ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyaların
balans dəyəri onların ədalətli dəyərinə təxmini olaraq bərabərdir. 31 dekabr 2013-cü il tarixinə olan ödəniş
tarixinədək saxlanılan investisiyaların təxmini ədalətli dəyəri 700 500 manat (2012-ci ildə 1 054 453 manat)
olmuşdur.
2013-cü il ərzində Cəmiyyət ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları üzrə 104 866 manat
faiz gəlirləri əldə etmişdir.

"FinansLizinq" ASC-nin istiqrazları
"UniLeasing" ASC-nin istiqrazları
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31.12.2013

31.12.2012

700 500
-

700 000
354 453

700 500

1 054 453
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12. SAİR UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
İcbari Sığorta Bürosuna birdəfəlik ödənilmiş təminat depoziti
Proqram təminatı ilə bağlı qoyuluşlur

31.12.2013

31.12.2012

400 000
596 965
996 965

400 000
283 086
683 086

Bu maddə üzrə olan aktivlərə “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən İcbari
Sığorta Bürosuna birdəfəlik olaraq ödənilmiş təminat depozit məbləğləri daxildir. O cümlədən,




Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə – 100.000 (yüz min) manat;
Daşınmaz əmlak sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə – 100.000 (yüz min) manat;
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə – 200.000 (iki yüz
min) manat;

24.11.2011-ci il tarixdə Cəmiyyət ilə “Adacta İnternational ltd”, “Adacta programska oprema d.o.o” və
“AtaTexnologiya” MMC şirkətləri ilə “Adİnsuranse əsas sığorta sistemi”nin alqı-satqısı və tətbiqi üzrə
xidmət müqaviləsi bağlanılmışdır. Layihə üzrə ümumilikdə 596 965 manat həcmində iş görülmüş, 2014-cü
ildə poqram təminatının istifadəsi nəzərdə tutulur.

13. EHTİYATLAR
31.12.2013

31.12.2012

3 232
3 232

1 951
1 951

31.12.2013

31.12.2012

Birbaşa sığorta üzrə alınacaq vəsaitlər

995 027

822 332

Təkrarsığortaya qəbul edilənlər üzrə alınacaq vəsaitlər

468 198

304 410

20 650

-

270 026

269 366

11 672

-

156 722

-

1 922 295

1 396 108

Yanacaq

14. ALINACAQ VƏSAİTLƏR

Artıq ödəmələr üzrə büdcədən alınacaq vəsaitlər
İddialar üzrə alınacaq vəsaitlər
Digər əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar
Digər alınacaq vəsaitlər
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Cəmiyyətin siyasətinə əsasən müştərilər sığorta mükafatlarını razılaşdırılmış ödəniş şərtlərinə uyğun olaraq
ödəyirlər. Müştəri seqmentindən asılı olaraq ödəniş müddəti hesab-fakturanın təqdim edildiyi tarixdən
etibarən 14-30 gün təşkil edir. Lakin bu ödəniş müddətləri müsbət kredit tarixçəsi olan müəyyən müştərilər
üçün fərqli ola bilər. Bu baxımdan ödəmə müddəti keçmiş borclar üzrə ehtiyatların yaradılması məqsədə
uyğun hesab edilməmişdir.
15. PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ
31.12.2013

31.12.2012

46 009

6 104

1 205 456
48 340

325 367
48 240

12 702

-

Bank depozitləri
-Azərbaycan manatı
-ABŞ Dolları

14 556 050
13 850 000
706 050

10 385 000
9 600 000
785 000

Cəmi pul vəsaitləri və ekvivalentləri

15 868 557

10 764 711

Kassa vəsaitləri
Banklardakı hesablaşma hesabları
-Azərbaycan manatı
-ABŞ Dolları
Banklardakı xüsusi hesablar

31 dekabr 2013-ci il tarixinə banklarda yerləşdirilmiş əmanətlərə, “AtaBank” ASC-də 4 100 000 manat,
“AGBank" ASC-də 1 800 000 manat, “DəmirBank” ASC-də 156 900 manat, “Bank of Azerbaycan” ASCdə 950 000 manat, “Bank VTB” ASC-də 1 500 000 manat, “MuğanBank” ASC-də 2 735 350 manat,
“ParaBank” KB-da 1 013 800 manat, “TuranBank” ASC-də 300 000 manat, Bank Standart KB-də 200 000
manat, “Nikoyl Bank” ASC-də 1 500 000 manat, Qafqaz İnkişaf Bankı ASC-də 300 000 manat
məbləğlərində olan depozitlər daxildir. Banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər müvafiq olaraq illik 9%, 9%,
9,25%, 10%, 7%, 9%, 7%, 8.5%, 8%, 10%-10.2%, 10%, dərəcələrinə malikdirlər. Bank depozitləri ödəmə
müddətləri 12 aya qədər olan əmanətlərdən ibarətdir.
2013-cü il ərzində Cəmiyyət banklarda yerləşdirilmiş əmanətlər üzrə 1 068 648 manat faiz gəlirləri əldə
etmişdir.
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16. SIĞORTA EHTIYATLARINDA TƏKRARSIĞORTAÇILARIN PAYI
31.12.2013

31.12.2012

Qazanılmamış sığorta ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı

793 315

506 673

Zərərlər ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı

113 442

427 489

906 757

934 162

17. NİZAMNAMƏ KAPİTALI
31 dekabr 2011-ci il tarixinə Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 25,0 manat olmaqla
200 000 ədəd adi, adlı sənədsiz səhmlərdən ibarət olmaqla 5 000 000 manat təşkil etmiş və səhmdar tərəfindən
tam ödənilmişdir.
Cəmiyyətin səhmdarının 16 dekabr 2011-ci il tarixli 12 saylı qərarına əsasən nizamnmə kapitalının əlavə adi adlı,
sənədsiz səhmlər buraxmaq yolu ilə 5 000 000 manat artırılması və 10 000 000 manat müəyyən edilməsi qərara
alınmışdır. Səhmdarlar tərəfindən 31 dekabr 2012-ci il tarixində 1 600 000 manat, 18 fevral 2013-cü il tarixində
1 000 000 manat ödəniş edilmiş və “AtaSığorta” ASC-nin faktiki ödənilmiş Nizamnamə Kapitalı 7.600.000
manat təşkil etmişdir. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, Emissiya Prospekti üzrə elan edilmiş səhmlərin
50%-dən çoxu (2.600.000 manat dəyərində) alındığı üçün emissiya baş tutmuş hesab edilimişdir.

19. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
31.12.2013

31.12.2012

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

17 345

355

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

74 665

42 750

270 026

269 383

586 705

225 749

948 741

538 237

Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
Sığorta və təkrarsığorta üzrə ödəniləcək vəsaitlər

20. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Əməyin ödənişi üzrə öhdəliklər

31.12.2013

31.12.2012

-

13

Büdcə ilə hesablaşmalar

196 370

Digər qısamüddətli borclar

163 404

708

359 774

721
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21. ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR
Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər, bir tərəfin digərinin iqtisadi və əməliyyat qərarlarına nəzarət etmək və ya onlara
əhəmiyyətli təsir göstərmək hüququna malik olduğu münasibətlərdir. Hər bir əlaqəli tərəflə münasibətləri
nəzərdən keçirərkən əsas diqqət sadəcə hüquqi formaya deyil, əsasən bu münasibətlərin iqtisadi məzmununa
yönəldilir. Cəmiyyətə münasibətdə müəssisənin biznes fəaliyyətinə dair qərarlarına əhəmiyyətli təsir göstərə
biləcək tərəflər (müəssisə və ya fərdi şəxs), əsas idarə heyəti və fiziki şəxs olan əlaqəli tərəfin yaxın ailə üzvləri
əlaqəli tərəf ola bilər.
Cəmiyyət “AtaHoldinq” ASC-nin törəmə müəssisəsi olduğu üçün əlaqəli tərəflər hesab olunur.
Dövrün sonuna ödənilməmiş qalıq və əlaqəli tərəflərlə dövr üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur:
31.12.2013
Əlaqəli
tərəflərlə
əməliyyatlar

Pul və pul vəsaitləri
- əlaqəli şirkətlər
Banklardakı depozitlər
- əlaqəli şirkətlər
Ödəniş tarixinədək
saxlanılan investisiyalar
- əlaqəli şirkətlər

31.12.2012

Maliyyə
hesabatları
üzrə ümumi

Əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatlar

1 312 507
197 387

379 711
271 478

14 556 050
4 100 000

10 385 000
2 500 000

700 500
-

Qəbul edilmiş ümumi mükafatlar
- əlaqəli şirkətlər

142 426

Faiz gəlirləri
- əlaqəli şirkətlər

309 088

Əməliyyat xərcləri
- əlaqəli şirkətlər
-əsas idarəedici heyət

215 537
-

Maliyyə
hesabatları
üzrə ümumi

1 054 453
-

12 816 077

10 845 090
128 846

1 173 514

784 107
144 094

5 484 684

3 985 735
82 838
-
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22. MALİYYƏ ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ
Maliyyə alətləri bir müəssisənin maliyyə aktivlərinin və digər müəssisənin maliyyə öhdəlyinin 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 tərəfındən mövcud bazar məlumatlarından (əgər
mövcud olarsa) və müvafıq 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.
Maliyyə aktivləri
Pul vəsaiti, digər müəssisədə kapital 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
keçiməsini tələb edən müqavilə öhdəliyi, müəssisənin öz səhmlərinin sabit sayı üzrə hesablaşması ilə
əlaqədar törəmə müqavilə öhdəliyi maliyyə öhdəlikləri hesab olunur.
Sığorta fəaliyyətinə aid olan öhdəliklər istisna olmaqla, bütün monetar öhdəliklər müddət baxımından "tələb
edilənədək və bir ildən az" kateqoriyasma daxil olduğu üçün, onların ədalətli dəyəri təxminən balans
dəyərinə bərabərdir.
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Maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin amortizasiya edilmiş dəyəri və effektiv faiz metodu
Bu iki anlayış maliyyə aktivi və ya maliyyə öhdəliyinin ilkin tanınma dəyəri üzrə tələb olunan
hesablamalara aid edilir. Amortizasiya edilmiş dəyər sadəcə olaraq müddət üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini
deyil, aktiv (və ya öhdəlik) müddətində qazanılmış real maliyyə gəlirlərini (və ya yaranmış məsrəfləri)
nəzərdə tutur. Effektiv faiz dərəcəsi diskontlaşdırma əmsalı kimi istifadə olunaraq gələcək gəlir axını
(investisiyadan gələn) xalis balans dəyərinə endirilir. Həmin faiz dərəcəsi sonradan aktivin əldə edildiyi hər
bir müddət üzrə əldə olunan maliyyə gəlirlərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. İl ərzində
qazanılan real faiz dərəcəsini və illik faktiki pul vəsaiti gəlirini müəyyənləşdirdikdən sonra, aktivin balans
dəyəri hesablanır.
23. ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Cəmiyyətdə risklərin idarə olunması və monitorinqi həyata keçirilərək aşağıdakı əsas risk növləri
fərqləndirilir.
Kredit riski
Digər tərəfin müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək qabiliyyətinin olmaması və ya müqavilənin əsas şərtlərini
və ya sığortaçıya münasibətdə digər öhdəlikləri pozması nəticəsində meydana çıxan xərclərin və ya
zərərlərin yaranma riski, o cümlədən ölkə xaricindən ödəmələrin köçürülməsi zamanı meydana çıxan risklər
kredit riskləri hesab olunur. Rəhbərlik kredit risklərinə müntəzəm nəzarət edir.
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
qaşısının 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.
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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 zərələrin yaranması riski qiymət riski hesab olunur.
Valyuta riski
Sığortaçının öz fəaliyyətini həyata keçirməsi zamanı müəyyən beynəlxalq valyuta məzənnəsinin dəyişməsi
ilə əlaqədar xərclərin və ya zərərlərin yaranması 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 bu maliyyə hesabatlarının müvafıq qeydlərində
açıqlanmışdır.
Faiz riski
İnvestisiyalar üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi ilə əlaqədar xərclərin və ya zərərlərin yaranması riski faiz riski
kimi təsnifləşdirilir.
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 diversifıkasiya etməklə portfel riskini
nəzarətdə saxlamağa çalışır.
Transfer riski
Xarici ölkənin və ya xarici şəxsin ödəmə qabiliyyətinin olmaması və ya kredit risklərindən asılı olmayan
səbəblərdən sığortaçı qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirmək istəyində olmaması nəticəsində xərclərin və ya
zərərlərin yaranması transfer riski hesab olunur. Cəmiyyət transfer riskləri ilə üzləşməmək üçün adekvat
addımlar atmaq məcburiyyətində olur.
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Məhkəmə işləri
Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyətin gedişində müştərilər və üçüncü şəxslər tərəfindən Cəmiyyətə qarşı iddialar irəli
sürülür. Cəmiyyətin rəhbərliyi hesab edir ki, bu iddialarla bağlı hər hansı bir əhəmiyyətli zərər halları baş
verməyəcəkdir və müvafıq olaraq maliyyə hesabatlarında zərərlərin ödənilməsi üçün hər hansı bir ehtiyat fondu
yaradılmamışdır.
24. MƏCMU KAPİTALIN VƏ SIĞORTA EHTİYATLARININ YERLƏŞDİRİLMƏSİ,
NORMATİVLƏRƏ ƏMƏL OLUNMASI VƏZİYYƏTİ
Sığortaçının investisiya fəaliyyəti 25 dekabr 2007-ci il tarixli “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun VI
fəsli ilə tənzimlənir. “Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar” isə Maliyyə Nazirliyinin 14
noyabr 2008-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə Nazirliyində 27 noyabr 2008-ci il tarixində
dövlət qeydiyyatına alınmışdır (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli İ-09 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 2011-ci il 26 yanvar tarixli 4111 nömrəli
şəhadətnamə ilə qeydiyyata alınmış əlavələr və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla).

Sığortaçının öz vəsaiti
Sığortaçının öz vəsaiti – sığortaçının öhdəliklərindən azad olan, məbləği sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilən qaydalara əsasən hesablanan vəsaitləridir.
31.12.2013-cü il tarixinə “AtaSığorta” ASC-nin öz vəsaiti 6 745 668 manat təşkil etmiş və aşağıdakı
qaydada hesablanmışdır.
31.12.2013

31.12.2012

20 826 029

15 154 011

1 269 189

732 416

10 644 811

7 713 111

586 705

347 546

10 756 567

3 842 391

721 811

313 210

-

-

"Sığorta fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 63.1.163.1.6-cı və 64.1.1-64.1.7-ci maddələrində göstərilmiş aktivlər qrupuna aid
olmayan aktivlərin məcmu dəyəri

2 015 278

456 883

Sığortaçının öz vəsaiti

6 745 668

5 480 715

Aktivlərin məcmu dəyəri
Ödəmə vaxtı 90 gündən artıq müddətə gecikdirilməmiş sığorta və təkrarsığorta
haqları (dövlət icbari şəxsi sığortaları üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta
haqları istisna olmaqla)
Sığorta ehtiyatları
Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı balans öhdəlikləri (sığorta ehtiyatları çıxılmaqla)
Sığorta ehtiyatlarını təmin vəsaitlərin ifadə olunduğu aktivlərin məcmu dəyəri
Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı olmayan balans öhdəlikləri
Balansdan kənar öhdəliklər (ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi)
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Sığortaçının öz vəsaitinin investisiyası və məcmu kapitalı
Məcmu kapital – sığortaçının maliyyə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün lazım olan
vəsaitin mövcud məbləğidir.
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun 63-cü maddəsinə əsasən sığortaçının öz vəsaiti etibarlılığı, likvidliyi
və müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla investisiyaya yönəldilir və bu vəsaitin onun məcmu kapitalının
hesablanması üçün qəbul edilən hissəsi aktivlərin aşağıdakı qrupları ilə ifadə olunur:
1. dövlət qiymətli kağızları;
2. bank hesablarındakı pul vəsaitləri;
3. daşınmaz əmlak;
4. qeyri-dövlət qiymətli kağızları;
5. digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına qoyulmuş vəsaitlər;
6. öz işçilərinə borc verilmiş pul vəsaitləri.
Sığortaçının aktivlərin yuxarıda göstərilməyən qruplarına investisiyaya yönəldilmiş öz vəsaiti onun məcmu
kapitalının hesablanmasında nəzərə alınmır.
Aşağıdakı məlumatlardan göründüyü kimi 31.12.2013-cü il tarixinə Cəmiyyət öz vəsaitlərini qeyri-dövlət
qiymətli kağızlarına yönəltmiş, banklardakı depozit hesablara yerləşdirmişdir. Diversifikasiya normalarını
nəzərə almaqla 2013-cü ilin sonuna Cəmiyyətin məcmu kapitalı 5 844 854 manat təşkil etmişdir.

Sığortaçının öz vəsaitinin investisiyası

1

1
2
3
4

5

6

7

Aktivlərin adı
2

Dövlət qiymətli
kağızları
Bank hesablarındakı
pul vəsaitləri
Daşınmaz əmlak
Qeyri-dövlət
qiymətli kağızları
üzrə:
Sığorta və
təkrarsığorta
müqavilələri üzrə
alınmalı olan sığorta
və təkrarsığorta
haqları
Sığorta
ehtiyatlarında
təkrarsığortaçıların
payı
Həyatın yığım
sığortası üzrə
sığortalılara və ya
sığorta olunanlara

Aktivlərin
balans
dəyəri
3

Məcmu
kapitalın
hesablanması
üçün qəbul
olunan
aktivlərin
balans
dəyərləri

4

Sığortaçıların
investisiya
əməliyyatları ilə
bağlı Qaydaların
4.2.1-4.2.6-cı
yarımbəndlərində
göstərilən
əmsallar

5

Məcmu
kapitalı
təşkil edən
məbləğlər
(süt.4 х
süt.5)

6

Faktiki
diversifikasiya
faizləri
((süt.6/süt.6nın yekunu))
х100%

Qaydalar "ın
5.1.1-5.1.6-ci
yarımbəndlərin
də göstərilən
diversifikasiya
faizləri

7

8

Məcmu kapitalı
təşkil edən
məbləğlərlərin
diversifikasiya
normativlərini
aşmayan hissələri
(süt.7≤ süt.8
olduqda süt.6; əks
halda süt.6-nın
yekunu х süt.8)
9

0

0

100%

0

0%

100%

0

15 822 548

6 045 168

100%

6 045 168

92%

80%

5 284 454

0

0

80%

0

0,%

20%

0

700 500

700 500

80%

560 400

8%

15%

560 400

1 380 945

x

x

x

x

x

x

906 757

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x
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8

9

10

borc verilmiş pul
məbləğləri
Digər hüquqi
şəxslərin
nizamnamə
kapitalına qoyulmuş
vəsaitlər
Öz işçilərinə borc
verilmiş pul
vəsaitləri

0

x

80%

0

0%

10%

0

0

0

0

80%

0

0%

10%

Digər aktivlər

2 015 278

x

x

x

x

x

x

CƏMİ

20 826 029

6 745 668

x

6 605 568

x

x

5 844 854

Sığorta ehtiyatlarının investisiyası
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun 64-cü maddəsinə əsasən sığorta ehtiyatlarını təmin edən pul
vəsaitləri etibarlılığı, mənfəətliliyi, likvidliyi və müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla investisiyaya yönəldilir və
aktivlərin aşağıdakı qrupları ilə ifadə olunur:
1. dövlət qiymətli kağızları;
2. bank hesablarındakı pul vəsaitləri;
3. daşınmaz əmlak;
4. qeyri-dövlət qiymətli kağızları;
5. sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqları;
6. sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı;
7. həyatın yığım sığortası üzrə sığortalılara və ya sığorta olunanlara borc verilmiş pul vəsaitləri.
Sığorta ehtiyatlarını təmin edən pul vəsaitləri aktivlərin yuxarıda göstərilməyən qruplarına investisiyaya
yönəldilə bilməz.
31.12.2013-cü il tarixinə sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin ifadə olunduğu aktivlərin balans dəyəri
10 756 567 manat təşkil etmişdir. 2013-cü ilin sonuna sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin
diversifikasiya normalarını aşmayan hissəsi 10 644 811 manata bərabər olmuşdur.
Aktivlərin adı

1
1

2
3

2

Dövlət qiymətli
kağızları
Bank
hesablarındakı
pul vəsaitləri
Daşınmaz
əmlak

Aktivlərin
balans
dəyəri

Sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin investisiyası
Sığorta
ehtiyatlarını
təmin edən
vəsaitlərin
ifadə
olunduğu
aktivlərin
balans
dəyəri

Sığorta
ehtiyatlarını
təmin edən
vəsaitlərin
məcmu
məbləğini
təşkil edən
məbləğlər
(süt.4 х süt.5)

"Sığortaçıların
investisiya
əməliyyatları ilə
bağlı
Qaydalar"ın
3.1.1-3.1.7-ci
yarımbəndlərində
göstərilən
müvafiq sığorta
ehtiyatları

Faktiki
diversifik
asiya
faizləri
((süt.6
/süt.7) х
100%)

"Sığortaçıların
investisiya
əməliyyatları
ilə bağlı
Qaydalar"ın
3.1.1-3.1.7-ci
yarımbəndlərin
ə əsasən
diversifikasiya
faizləri

6

7

8

9

Sığorta
ehtiyatlarını
təmin edən
vəsaitlərin
məcmu
məbləğini
təşkil edən
məbləğlərin
diversifikasiya
normativlərini
aşmayan
hissəsi
10

3

4

"Sığortaçılar
ın
investisiya
əməliyyatlar
ı ilə bağlı
Qaydalar"ın
2.1.1-2.1.7ci
yarımbəndlə
rində
göstərilən
əmsallar
5

0

0

100%

0

10 644 811

0%

100%

0

15 822 548

8 468 864

100%

8 468 864

10 644 811

80%

80%

8 468 864

0

0

80%

0

10 644 811

0,00%

20%

0
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9

Qeyri-dövlət
qiymətli
kağızları, o
cümlədən
emissiyalar üzrə:
Sığorta və
təkrarsığorta
müqavilələri üzrə
alınmalı olan
sığorta və
təkrarsığorta
haqları
Ödəmə vaxtı 90
gündən artıq
müddətə
gecikdirilməmiş
sığorta və
təkrarsığorta
haqları
Ödəmə vaxtı 90
gündən artıq
müddətə
gecikdirilmiş
sığorta və
təkrarsığorta
haqları
Dövlət icbari
şəxsi sığortaları
üzrə alınmalı
olan sığorta və
təkrarsığorta
haqları
Sığorta
ehtiyatlarında
təkrarsığortaçılar
ın payı
Bildirilmiş, lakin
tənzimlənməmiş
zərərlər
ehtiyatında
təkrarsığortaçılar
ın payı
Bildirilmiş, lakin
tənzimlənməmiş
zərərlər ehtiyatı
istisna olmaqla
digər ehtiyatlarda
təkrarsığortaçılar
ın payı
Həyatın yığım
sığortası üzrə
sığortalılara və
ya sığorta
olunanlara borc
verilmiş pul
məbləğləri
Digər hüquqi
şəxslərin
nizamnamə
kapitalına
qoyulmuş
vəsaitlər
Öz işçilərinə
borc verilmiş pul
vəsaitləri

10

Digər aktivlər

4

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

7

8

CƏMİ

700 500

0

80%

0

10 644 811

0%

15%

0

1 308 945

1 380 945

x

x

x

x

x

x

1 269 189

1 269 189

100%

1 269 189

10 644 811

12%

30%

1 269 189

111 756

111 756

0%

0

10 644 811

0%

0%

0

0

0

100%

0

10 644 811

0%

100%

0

906 757

906 757

x

x

x

x

x

x

63 369

63 369

100%

63 369

63 369

100%

100%

63 369

843 388

843 388

100%

843 388

9 849 889

9%

50%

843 388

0

0

100%

0

10 644 811

0,00%

50%

0

0

0

x

x

x

x

x

x

0

0

x

x

x

x

x

x

2 015 278

0

x

x

x

x

x

x

20 826 029

10 756 567

x

x

x

x

x

10 644 811
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Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Sığortaçının investisiya əməliyyatları
ilə bağlı Qaydalar”ın 3.3-cü bəndinin tələblərinə əsasən diversifikasiya normativləri tətbiq edildikdən sonra
sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin məcmu məbləği sığorta ehtiyatlarının məbləğindən az
olmamalıdır. 2013-cü ilin sonuna “AtaSığorta” ASC-nin sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin məcmu
məbləği sığorta ehtiyatlarının məbləğinə bərabər olmuşdur.
Sığorta və təkrarsığorta müqavilələri üzrə alınmalı olan sığorta və təkrarsığorta haqlarının 8.5%-ni, yəni
111 756 manatı ödəmə vaxtı 90 gündən artıq müddətə gecikdirilmiş sığorta və təkrarsığorta haqları təşkil
edir. Bu baxımdan qaydalara əsasən həmin məbləğ sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərin investisiyaya
yönəldilməsinin hesablanması zamanı nəzərə alınmamışdır. Bu halın aradan qaldırılması üçün müvafiq
tədbirlərin görülməsi zəruridir.
Sığortaçının tələb olunan kapitalı
Tələb olunan kapital – sığortaçının maliyyə öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan
vəsaiti ifadə edən məbləğdir.
Sığortaçının tələb olunan kapitalının minimum məbləği və müəyyənləşdirilməsi qaydaları sığorta nəzarəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 01 yanvar 2014-cü il tarixinə sığortaçılar üçün tələb olunan kapitalın
minimum məbləği 5 000 000 manat müəyyən edilmişdir.
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunun 79-cu maddəsinin tələblərinə əsasən sığortaçının məcmu kapitalının
məbləği onun tələb olunan kapitalının məbləğindən az ola bilməz. 31.12.2013-cü il tarixinə “AtaSığorta”
ASC-nin məcmu kapitalının həcmi 5 844 854 manat təşkil etmişdir ki, bu da qanunun tələblərinə uyğundur.
25. ZƏRƏRLİLİK DƏRƏCƏSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
Zərərlilik dərəcəsi Maliyyə Nazirliyinin 14 noyabr 2008-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Sığortaçıların
zərərlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən müəyyən edilir.
Zərərlilik dərəcəsi sığorta fəaliyyətinin ümumilikdə və ayrı-ayrı sığorta sinifləri üzrə səmərəliliyini, habelə
sığortaçının maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir. Zərərlilik dərəcəsi zərər əmsalı ilə xərc əmsalının cəminə
bərabərdir.
Zərər əmsalı
Zərər əmsalı təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla və çıxılmaqla hesablanır.
Təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla zərər əmsalı hər bir sığorta sinifi və ya bütün sığorta portfeli üzrə
məcmu zərərlərin qazanılmış məcmu sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir.
Təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla zərər əmsalı hər bir sığorta sinifi və ya bütün sığorta portfeli üzrə
təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla məcmu zərərlərin qazanılmış xalis sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir.
2013-cü ilin nəticələrinə əsasən Cəmiyyətdə qeyri-həyat sığortası sinifləri üzrə zərər əmsalı aşağıdakı kimi
olmuşdur.
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I

1
2

II
fərdi qəza və
xəstəlik
sığortası
tibbi sığorta

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

əmlakın
yanğından və
digər risklərdən
sığortası
avtonəqliyyat
vasitələrinin
sığortası
dəmiryol
nəqliyyatı
vasitələrinin
sığortası
hava nəqliyyatı
vasitələrinin
sığortası
yüklərin
(nəqliyyat)
sığortası
işçilərin
dələduzluğu
sığortası
avtonəqliyyat
vasitələri
sahiblərinin
mülki
məsuliyyətinin
sığortası
işəgötürənin
məsuliyyət
sığortası
ümumi mülki
məsuliyyətin
sığortası
işin dayanması
ilə bağlı
risklərdən
sığorta
auditorların
peşə
məsuliyyətinin
icbari sığortası
daşınmaz
əmlakın icbari
sığortası

Təkrarsığortaçıларın payı
çıxılmaqla zərər əmsalı, %
(«VI»+«VIII»+«IX») /«IV»

Təkrarsığortaçıларın payı
çıxılmamaqla zərər əmsalı, %
(«V»+«VII»+«IX») /«III»

Tənzimləmə xərcləri

Sığorta hadisələri ili üzrə
zərərlər ehtiyatında
təkrarsığortaçıların payı
çıxılmaqla hesabat dövrünün
sonuna zərərlər ehtiyatı

Sığorta hadisələri ili üzrə
hesabat dövrünün sonuna
zərərlər ehtiyatı

Sığorta hadisələri üzrə xalis
sığorta ödənişləri

Sığorta hadisələri üzrə məcmu
sığorta ödənişləri

Qazanılmış xalis sığorta haqları

Qazanılmış məcmu sığorta
haqları

Sıra sayı

Sığortanın sinfi

Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına qeydlər
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)_________________________________________________________________
Sığorta sinifləri üzrə zərər əmsalı

VII

VIII

IХ

Х

ХI

10 202

68 515

67 840

207

21

22

490 806

490 806

208 904

208 904

5940

79

79

833 386

24 117

14 951

53 677

51 294

204

9

9

3 380 516

3 064 331

1 051 936

925 304

343 043

301 795

3 667

43

42

389

389

0

0

0

0

0

0

0

52 271

12 836

0

0

2 082

2 082

5

4

16

44 219

31 628

7 589

7 589

0

0

20

17

24

63 404

16 926

0

0

0

0

0

0

0

36 343

25 852

0

0

69

63

0

0

0

52 180

16 452

0

0

0

0

0

0

0

189 923

106 405

37 515

37 515

42 345

42 345

210

43

77

2 091

1 814

0

0

0

0

0

0

0

93

93

0

0

0

0

0

0

0

346 397

201 921

63 927

1 397

16 532

2 899

212

24

2

III

IV

V

435 636

10 202

920 156

920 156

956 850

451 851

VI
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Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına qeydlər
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)_________________________________________________________________
daşınmaz
əmlakın
istismarı ilə
bağlı mülki
məsuliyyətin
icbari sığortası
avtonəqliyyat
vasitəsi
sahiblərinin
mülki
məsuliyyətinin
icbari sığortası

15

16

5 116

3 088

0

0

0

0

0

0

0

2 974 283

2 964 141

796 338

773 105

538 148

524 496

3 508

45

44

Xərc əmsalı
Xərc əmsalı bütün sığorta portfeli üzrə xərclərin qazanılmış məcmu sığorta haqlarına nisbətinə bərabərdir.
2013-cü il üzrə bütün sığorta portfeli üzrə zərər əmsalı təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla və çıxılmaqla
42%, xərc əmsalı isə 60%, ümumi zərərlilik dərəcəsi təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla 102%,
çıxılmaqla 103% təşkil etmişdir.

Təkrarsığortaçıларın payı чыхылмагла
zərərlilik dərəcəsi, % («ХI»+ «ХII»)

Təkrarsığortaçıларın payı
чыхылмамагла zərərlilik dərəcəsi, %
(«X»+«ХII»)

Xərc əmsalı, % («IX» /(«I»-«II»)

Təkrarsığortaçıларın payı чыхылмагла
zərər əmsalı, %
(«V»+«VII»+«VIII») /(«III»-«II»)

Təkrarsığortaçıларın payı
чыхылмамамагла zərər əmsalı, %
(«IV»+«VI»+«VIII») /«I»

Xərclər

Tənzimləmə xərcləri

Sığorta hadisələri ili üzrə zərərlər
ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı
çıxılmaqla hesabat dörünün sonuna
zərərlər ehtiyatı

Sığorta hadisələri ili üzrə hesabat
dövrünün sonuna zərərlər ehtiyatı

Sığorta hadisələri ili üzrə xalis
sığorta ödənişləri

Sığorta hadisələri ili üzrə mяъму
сыьорта юдянишляри

Qazanılmış xalis sığorta haqları

Hesabat dövrü ərzində qaytarılmış
sığorta (təkrarsığorta) haqları

Qazanılmış мяъму sığorta haqları

Bütün sığorta portfeli üzrə zərər və xərc əmsalı

Ы

ЫI

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

9476082

399651

8635052

2482429

2260869

1273316

1201719

13973

5475775

42

42

60

102

103

Zərərlilik dərəcəsi
Zərərlilik dərəcəsi təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla və çıxılmaqla hesablanır.
Təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla zərərlilik dərəcəsi təkrarsığortaçıların payı çıxılmamaqla hesablanan
zərər əmsalı ilə xərc əmsalının cəminə bərabərdir.
Təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla zərərlilik dərəcəsi təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla hesablanan zərər
əmsalı ilə xərc əmsalının cəminə bərabərdir.
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I

II

III

IV

V

VI

Təkrarsığortaçıların payı
çıxılmaqla zərərlilik dərəcəsi, %
(«IV»+ «V»)

Təkrarsığortaçıların payı
çıxılmamaqla zərərlilik dərəcəsi,
% («III»+«V»)

Xərc əmsalı, %

Təkrarsığortaçıların payı
çıxılmaqla zərər əmsalı, %

Təkrarsığortaçıların payı
çıxılmamaqla zərər əmsalı, %)

Sığortanın sinfi

Sıra sayı

Uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarına qeydlər
31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatmış il üzrə
(Azərbaycan manatı ilə)_________________________________________________________________

VII

1

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

21

22

60

81

82

2

tibbi sığorta

79

79

60

139

139

3

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

9

9

60

69

69

4

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

43

42

60

103

102

5

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

-

-

60

60

60

6

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

4

16

60

64

76

7

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

17

24

60

77

84

8

işçilərin dələduzluğu sığortası

-

-

60

60

60

9

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-

-

60

60

60

10

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

-

-

60

60

60

11

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

43

77

60

103

137

12

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

-

-

60

60

60

13

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

-

-

60

60

60

14

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

24

2

60

84

62

-

-

60

60

45

44

60

105

15
16

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari
sığortası
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari
sığortası

104

Bəzi sığorta sinifləri üzrə təkrarsığortaçıların payı çıxılmaqla hesablanan zərərlilik dərəcəsi 100%-dən artıq
olmuşdur. Bu baxımdan bu sığorta sinifləri üzrə zərərlilik dərəcəsinin aşağı salınması üçün müvafiq
tədbirlər planının hazırlanması zəruridır.
26. HESABAT TARİXİNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR
“AtaSığorta” ASC-nin Nizamnamə Kapitalının daha 5.000.000 manat artırılması ilə 10.000.000 manata
çatdırılması barədə Səhmdarın müvafiq qərarına uyğun olaraq, 27 fevral 2014-cü il tarixində emissiya üzrə
növbəti hissə - 2 400 000 manat dəyərində 96 000 ədəd əlavə adi adlı, sənədsiz səhmlər səhmdar tərəfindən
alınmış və “AtaSığorta” ASC-nin faktiki ödənilmiş Nizamnamə Kapitalı 10 000000 manat təşkil etmişdir.
Müvafiq olaraq, 11 mart 2014-cü il tarixində Cəmiyyətin nizamnaməsinə dəyişikliklər edilmiş, “AtaSığorta”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 10 000 000 (on milyon) manat həcmində, hər birinin
nominal dəyəri 25 (iyirmi beş) manat olmaqla 400 000 (dörd yüz min ) ədəd adi, adlı, sənədsiz səhmlərdən
ibarət olmuşdur.
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