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Rəvan Sığorta ASC nin 2019-cı ilin yekunu üzrə illik hesabatı 

1 

Emitentin  təşkilati-hüquqi forması:  

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Tam adı:  

“Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Qısaldılmış adı:  

“Rəvan Sığorta” ASC 

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 

Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən verilmiş 000271 saylı, 15 oktyabr 2009-cu il tarixli lisenziya 

2 

Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: 

Bakı şəhəri, Fətəli xan Xoyski 40 

3 

Emitent fəaliyyət göstərdiyi müddətdə onun adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər 

haqqında məlumat: 

3.1 

“Rəvan Sığorta” ASC-nin ilkin qeydiyyatı “Duoble İnsurance Company” Sığorta Şirkəti QTSC 

kimi 16 mart 1998-ci il tarixində qeydiyata alınmışdır.  

3.2 

22 dekabr 2004-cü il tarixində adını dəyiəşərək “Star Alyans Sığorta Şirkəti” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti kimi fəaliyyətini davam etdirmiş. 15 avqust 2008-ci il tarixdə Azərbayacan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün 042484 

saylı müddətsiz lisenziya verilmişdir. 

3.3 

“Star Alyans Sığorta Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 21 avqust 2009-cu il tarixdə “Rəvan 

Sığorta”ASC-yə çevrilərək, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Bakı şəhəri Vergilər 

Departamentinin Kommersiya Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət 

qeydiyyatına alınmışdır. 

4 

Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, 

olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar: 

2019 cu ilin mart ayında “Rəvan Sığorta” ASC -  nin Gəncə Filialı açılmışdır. 10 aprel 2019 cu 

ildə Vergilər Nazirliyinin 23300001577 saylı (vergi ödəyicisinin filial, nümayəndəlik və təsərrüfat 

subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçpta alınması haqqında) bildirişlə uçota alınmışdır. 

Filialın ünvanı:  Gəncə şəhəri Nizami rayonu Zərdabi küçəsi ev 212 mənzil 15 - də yerləşir.  



2 
 

5 

Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, 

təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə 

kapitalında emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün 

əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:  

Yoxdur 

6 

Emitent şirkətlər grupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla 

idqisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya bir neçə törəmə təşkilatı olan 

qrupdur) adı: 

Yoxdur 

7 

Emitentin məşqul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: 

Qeyri həyat sığortası. 

8 

Emitentin təklif etdiyi məhsulllar və xidmətlər: 

17 sayda 

9 

Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 

9.1  Hesabat dövrünün əvvəlinə 34 nəfər işçi heyəti olub. 

9.2  Hesabat dövrünun sonuna 42 nəfər işçi heyəti var. 

9.3 Hesabat dövrü ərzində 20 işçi işə qəbul olunmuşdur, 12 işçi öz xahişi ilə işdən azad 

olunmuşdur. 

10 

Emitentin idarə etmə orqanları haqqında məlumat: (direktorlar şurası, (müşahidə şurası, 

olduqda)), icra orqanı, audit komitəsi(olduqda), onların üzvlərinin adı, soy adı, atasının adı: 

10.1 

Direktorlar Şurası: 

10.1.1  Əhmədov Surxay Tofiq oğlu 

10.1.2  Nəsibov Famil Nofəl oğlu (üzvü) 

10.1.3  Səfərov Fuad Cəmaləddin oğlu (üzvü) 

10.2 

İdarə Heyəti: 

10.2.1  Aslanov Fərhad Faiq oğlu (sədr) 
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10.2.2  Əliyev Fuad Famil oğlu (sədr müavini) 

10.2.3   

 

11 

Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı: 

3 (üç) hüquqi şəxs: 

11.1“Nurgün Grup” MMM 

11.2“Nurgün Motors” MMC 

11.3“NBC Bank” ASC 

 

12 

Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik 

olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), 

onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda 

göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı:   

12.1.1 “Nurgün Grup” MMM – VÖEN 1400235291, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

Nəsimi rayonu, Xətai prospekti 36; – 49,1013 %, 4 370 047,20 (dörd milyon üç yüz yetmiş min 

qırx yeddi manat 20 qəpik) manat, 107109 səhm 

12.1.2 “Nurgün Motors” MMC – VÖEN 1400278021; Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

Nəsimi rayonu, Xətai prospekti 36; – 42,3592 %, 3 770 001,60 (üç milyon yeddi yüz yetmiş min 

bir manat 60 qəpik) manat, 92402 səhm 

12.1.3 “NBCBank” ASC -  VÖEN 1700130681; Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

M.Nərimanov küçəsi 2045, - 8.5395 % - 760022,40 (yeddi yüz altmış min iyirmi iki manat , 40 

qəpik) manat, 18628 səhm. 

13 

Emitentin nizamnamə kapitalında payı on faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin 

adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):  

  13.1.1 “Sabah İKF” –VÖEN 1500273261, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov 

rayonu, Heydər Əliyev prospekti 103A; - 45%, 675027 (altı yüz yetmiş beş min iyirmi yeddi) 

manat, 1.35  pay, əmlak şəklində; 

13.1.2 “Nurgün Grup” MMM – VÖEN 1400235291, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

Nəsimi rayonu, Xətai prospekti 36; – 49,1013 %, 4 370 047,20 (dörd milyon üç yüz yetmiş min 

qırx yeddi manat 20 qəpik) manat, 107109 səhm 

13.1.3 “Nurgün Motors” MMC – VÖEN 1400278021; Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

Nəsimi rayonu, Xətai prospekti 36; – 42,3592 %, 3 770 001,60 (üç milyon yeddi yüz yetmiş min 

bir manat 60 qəpik) manat, 92402 səhm 

14 

Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) yığıncaqları haqqında məlumat: 

 “Rəvan Sığorta” ASC-də Səhimdarların Ümumi Yığıncağının keçirilməsi və qərarları. 
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14.1   01/19 saylı, 05 fevral tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.1.1 “Rəvan Sığorta” ASC - nin Gəncə şəhərində filialı açılsın. 

14.1.2  Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Zərdabi küçəsi, ev 212 ünvanında yerləşən, ümumi sahəsi 

73.5 m
2
 olan 11 № -li obyektin 53.5 m

2 
hissəsinin Gəncə filialı üçün icarəyə götürülməsi ilə bağlı 

3 illik müddətə icarə müqaviləsi bağlansın; 

14.1.3   “Rəvan Siğorta” ASC – nin mühasib - xəzinədarı Əmiraslanlı Samir Abdulla oğlu Gəncə 

filialına müdir təyin edilsin; 

14.1.4   “Rəvan Siğorta” ASC – nin “Gəncə filialının əsasnaməsi” təsdiq edilsin; 

14.1.5   “Rəvan Siğorta” ASC – nin İdarə Heyətinin əsasnaməsi təsdiq edilsin; 

14.1.6  “Rəvan Siğorta” ASC – nin “Gəncə” filialının açılması ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatasına 7 iş günü müddətində məlumat verilsin; 

14.1.7 Səhmdarların Ümumi Yığıncağının bu Qərarında irəli gələn məsələlərin həlli və 

rəsmiləşdirilməsi Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Fərhad Faiq oğlu Aslanova həvalə edilsin. 

 

14.2.   02/19 saylı, 27 fevral  tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.2.1.“Rəvan Sığorta” ASC – nin İdarə Heyətinin sədrinin və İdarə Heyəti sədrinin müavininin 

vəzifə təlimatları yenilənsin. 

14.2.2. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının bu Qərarında irəli gələn məsələlərin həlli və 

rəsmiləşdirilməsi Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Fərhad Faiq oğlu Aslanova həvalə edilsin. 

 

14.3.   03/19 saylı, 29 mart  tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.3.1   “Rəvan Sığorta”ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Aslanov Fərhad Faiq oğlunun əmək haqqı 

vergilər və digər ödənişlər çıxılmaqla 4000 (dörd min) manat məbləğində müəyyən edilsin; 

14.3.2 “Rəvan Sığorta”ASC-nin İdarə Heyətinin sədr müavini Əliyev Fuad Famil oğlunun əmək 

haqqı vergilər və digər ödənişlər çıxılmaqla 2500 (iki min beş yüz) manat məbləğində müəyyən 

edilsin; 

14.3.3 Səhmdarların Ümumi Yığıncağının bu Qərarından irəli gələn məsələlərin həlli və 

rəsmiləşdirilməsi cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Aslanov Fərhad Faiq oğluna  həvalə edilsin. 

 

14.4.   04/19 saylı, 13 may  tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.4.1  Nəsibov Malik Süleyman oğlu müvafiq attestasiyadan keçdikdən sonra “Rəvan Sığorta” 

ASC – nin Təftiş Komissiyasının üzvü təyin edilsin; 

14.4.2 Qeyd olunan məsələlərlə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 3 gün ərzində 

məlumat verilsin; 

14.4.3 Səhmdarın Ümumi yığıncağının bu qərarından irəli gələn məsələnin həlli və 

rəsmiləşdirilməsi Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Fərhad Faiq oğlu Aslanova həvalə edilsin.  
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14.5.   05/19 saylı, 02 sentyabr tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.5.1   Əhmədov Surxay Tofiq oğlu “Rəvan Sığorta” ASC - nin Direktorlar Şurasının Sədri təyin 

edilsin; 

14.5.2  Qeyd olunan məsələlərlə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 3 gün ərzində 

məlumat verilsin; 

 14.5.3 Səhmdarın Ümumi yığıncağının bu qərarından irəli gələn məsələnin həlli və 

rəsmiləşdirilməsi Cəmiyyətin İdarə Heyətinin sədri Fərhad Faiq oğlu Aslanova həvalə edilsin. 

  

14.6.   06/19 saylı, 05 noyabr  tarixli protokolda qərara alınmışdır: 

14.6.1   “Rəvan Siğorta” ASC - nin Direktorlar Şurasının üzvü Nəsibov Famil Nofəl oğlunun 

səlahiyyət müddəti növbəti 3 (üç) il müddətinə uzadılsın; 

14.6.2  “Rəvan Siğorta” ASC – nin hüquqi ünvanı olan Fətəli Xan Xoyski küçəsi 104A ünvanına 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi tərəfindən edilmiş dəyişikliyə bağlı Fətəli 

Xan Xoyski küçəsi “40” ünvanı kimi qeydə alınması ilə əlaqədar Cəmiyyətin Nizamnaməsində 

dəyişiklik edilsin; 

14.6.2   İbrahimbəyli Ruslan Mürşüd oğlunun xüsusi mülkiyyətində olan, ümumi dəyəri 3876840 

(üç milyon səkkiz yüz yetmiş altı min səkkiz yüz qırx) manat təşkil edən, Bakı şəhər Nərimanov 

rayonu, Koroğlu Rəhimov küçəsi 96, 98 (yeni qaydalarla AZ1072, Bakı şəhər Fətəli Xan Xoyski 

küçəsi 40) ünvanında yerləşən, ümumi sahəsi 391.6 m
2  

olan qeyri yaşayış sahəsi “Rəvan Siğorta” 

ASC tərəfindən alqı - satqı müqaviləsi əsasında alınsın; 

  14.6.3   İbrahimbəyli Ruslan Mürşüd oğlunun xüsusi mülkiyyətində olan, ümumi dəyəri 811800 

(səkkiz yüz on bir min səkkiz yüz) manat təşkil edən, Bakı şəhər Nərimanov rayonu, Koroğlu 

Rəhimov küçəsi 96, 98 ünvanında yerləşən, ümumi sahəsi 82 m
2 
olan qeyri yaşayış sahəsi “Rəvan 

Siğorta” ASC tərəfindən alqı - satqı müqaviləsi əsasında alınsın; 

14.6.4   Pratokoldan irəli gələn məsələlərin həllinə nəzarət İdarə Heyətinin sədri Fərhad Faiq 

oğlu Aslanova həvalə edilsin. 

 

15 

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması:  

Adi sənədsiz adlı səhm  

16 

Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışının dövlət qeydiyyat 

nömrəsi və qeydiyyat tarixi:  

Emitentin Nizamnaməsinə aşağıdakı tarixlərdə və formalarda dəyişiklik edilərək, 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Bakı şəhər Vergilər Departamentinin Kommersiya 

Hüquqi Şəxslərinin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən təsdiqlənmişdir: 

29 aprel 2010-cu il 

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 3 000024 (üç milyon iyirmi dörd) manat həcmindədir və 

hər biri 30,60 (otuz manat 60 qəpik) manat olmaqla 98040 (doxsan səkkiz min qırx) ədəd adi 

sənədsiz adlı səhmdən ibarətdir. 
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24 oktyabr 2011-ci il 

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 4 000032 (dörd milyon otuz iki manat) manat 

həcmindədir və hər biri 40,80 (qırx manat 80 qəpik) manat olmaqla 98040 (doxsan səkkiz min 

qırx) ədəd adi sənədsiz adlı səhmdən ibarətdir. 

21 may 2014-cü il 

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 8 900 071,20 (səkkiz milyon doqquz yüz min yetmiş bir 

manat 20 qəpik) manat həcmindədir və hər biri 40.8 manat olmaqla 218 139 ədəd sənədsiz adi 

adlı səhmdən ibarətdir. 

17 

İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:  

Miqdarı:  218 139 (iki yüz on səkkiz min yüz otuz doqquz)  

Nominal dəyəri:  40,80 (qırx manat 80 qəpik)  

18 

İnvestisiya qiymətli kağızların məcmu nominal dəyəri:  

Miqdarı:  8 900 071,20 (səkkiz milyon doqquz yüz min yetmiş bir manat 20 qəpik) 

19 

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər: 

yoxdur 

20 

Faizli istiqrazlar haqqında məlumat: 

Hesabat dövrünə faizli istiqrazlar mövcud deyil. 

21 

Emitet tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqidlər: 

Yoxdur. 

22 

Hesabat dövrü ərzində emintentin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən mühüm 

hadisələr və hərəkətlər haqqında məlumatlar, o cümlədən maliyyə vəziyyəti və maliyyə 

göstəricilərinin təsviri və onların əvvəlki ilin həmin dövrü üzrə müvafiq maliyyə göstəricilərlə 

müqayisəsi (qiymətli kağızları kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş və ya fond birjasının 

kotirovka vərəqələrinə daxil edilmiş emitentlər üçün): 

2019 cı ilin yekunu üzrə aktivlərin məbləği 1935643.79 manat artmış və 17057653.70 manat təşkil 

etmişdir. Kapital isə il ərzində 212784.47 manat artaraq 12904870.24  manat olmuşdur. 

 

“Rəvan Sığorta” ASC  ( VÖEN 1000121291) 

31 dekabr 2019-ci il tariхinə Maliyyə Hesabatları və Auditor rəyi 
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Maliyyə hesabatlarına dair 

İZAHLI  QEYDLƏR 

1. CƏMİYYƏT HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 

“Rəvan Sığorta” ASC-nin ilkin qeydiyyatı “Duoble İnsurance Company” Sığorta Şirkəti QTSC kimi 

16 mart 1998-ci il tarixində qeydiyata alınmışdır. 22 dekabr 2004-cü il tarixində adını dəyişərək “Star 

Alyans Sığorta Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti kimi fəaliyyətini davam etdirmiş, 15 avqust 2008-ci il 

tarixdə Azərbayacan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

üçün 042484 saylı müddətsiz lisenziya verilmişdir. “Star Alyans Sığorta Şirkəti” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti 21 avqust 2009-cu il tarixdə “Rəvan Sığorta”ASC-yə çevrilərək, Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyi Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin Kommersiya Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı 

İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.  

Cəmiyyət hal-hazırda Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 000271 saylı, 15 oktyabr 2009-cu il tarixli lisenziya əsasında 

fəaliyyət göstərir. 

Cəmiyyətin təsisçiləri: 

“NBCBank” ASC – 760022.08 azn (yeddi yüz əlli min iyirmi iki manat, səkkiz qəpik) olmaqla 8.5395% 

 “Nurgün Grup” MMM – 4370047.36 azn (dörd milyon üç yüz yetmiş min qırx yeddi manat, otuz altı 

qəpik) olmaqla 49.1013 % 

“Nurgün Motors” MMC – 3770001.76 azn (üç milyon yeddi yüz yetmiş min bir manat, yetmiş altı qəpik) 

olmaqla 42.3592% 

Cəmiyyətin Nizamnaməsinə aşağıdakı tarixlərdə və formalarda dəyişiklik edilərək, Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyi Bakı şəhər Vergilər Departamentinin Kommersiya Hüquqi Şəxslərinin 

Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən təsdiqlənmişdir: 29 aprel 2010-cu ildə 3 000024 (üç milyon iyirmi 

dörd) manat həcmində, hər biri 30,60 (otuz manat 60 qəpik) manat olmaqla 98040 (doxsan səkkiz min 

qırx) ədəd adi sənədsiz adlı səhmdən ibarət olub, 24 oktyabr 2011-ci ildə 4 000032 (dörd milyon otuz iki 

manat) manat həcmində, hər biri 40,80 (qırx manat 80 qəpik) manat olmaqla 98040 (doxsan səkkiz min 

qırx) ədəd adi sənədsiz adlı səhmdən ibarət olub. 21 may 2014-cü ildən etibarən isə 8 900 071,20 (səkkiz 

milyon doqquz yüz min yetmiş bir manat 20 qəpik) manat həcmindədir və hər biri 40.8 manat olmaqla 

218 139 ədəd sənədsiz adi adlı səhmdən ibarətdir. 

Cəmiyyətin səhmlərinin reyestrsaxlayıcısı: “Milli Depozit Mərkəzi” QSC. 

Cəmiyyətin digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalında payı: “Sabah” İKF – VÖEN 1500273261, 

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti 103A; – 45%, 675027 

(altı yüz yetmiş beş min iyirmi yeddi) manat, 1.35 pay, əmlak şəklində. 

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Fətəli xan Xoyski 40 

 

2. MÜHÜM UÇOT SIYASƏTLƏRININ ХÜLASƏSI 

Hesablamanın əsasları 

Maliyyə hesabatları ədalətli dəyər prinsipi əsasında hazırlanmışdır. Maliyyə hesabatları Azərbaycan 

manatı ilə (AZN) təqdim edilmişdir. 



8 
 

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsas prinsipləri 

Hazırki maliyyə hesabatları Milli Maliyyə Hesabatı Standartlarına ("MMHS") uyğun olaraq 

hazırlanmışdır.  

 

1) Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

 
Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində bir ildən çox iştirak edən, dəyəri normativ sənədlərlə 

tənzimlənən, köhnəldikcə öz dəyərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalarla hissə-hissə məhsulun 

dəyərinə keçirən, maliyyə təsərüfat prosesində öz natural formasını saxlayan əmək vasitələri əsas vəsaitlər 

kimi qəbul edilir. Torpaq, tikili və avadanlıqlar ilkin dəyərlə, yığılmış amortizasiya və müəyyən olunmuş 

qiymətləndirmə üzrə dəyərdən düşmə zərərləri çıхılmaqla uçota alınır. İlkin dəyərə alış qiyməti, rüsumları, 

tariflər və onların tələb olunduğu vəziyyətə və lazımi istismar yerinə gətirilməsi ilə bağlı birbaşa хərclər 

daхildir. Torpaq, tikili və avadanlıqlar faydalı istifadə müddəti üzrə amortizasiya olunur. Faydalı istifadə 

müddəti isə torpaq, tikili və avadanlıqların gözlənilən istifadə sхeminə uğun olaraq fiziki köhnəlməsinə 

əsasən formalaşır və tanınır. Balansımızda olan torpaq amortizasiya olunmur, tikili və avadanlıqlar 

Azərbaycan Respublikasının vergilər məcəlləsinin 114 - cü maddəsinə əsasən aşağıdakı faiz dərəcələri 

tədbiq edilməklə düz xətt metodu ilə amortizasiya olunur: 

 

Binalar, tikililər və qurğular                                                              7% 

Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası                 25% 

Nəqliyyat vasitələri                                                                           25% 

Maşınlar və avadanlıqları                                                                  20% 

 

Yüksək 

texnologiyal

ar məhsulu 

olan 

hesablama 

texnikası 

Maşın və 

avadanlıqlar 

Nəqliyyat  

vasitəsi 

 

Binalar,  

tikililər və 

qurğular 

 

01.01.2019-ci il tarixə olan ilkin dəyər 31886.14 35755.00 125830.00 3180800.00 

01.01.2019-ci il tarixə yığılmış amortizasiya 14120.99 14389.78 54186.88 167029.33 

01.01.2019-ci il tarixə mövcud olan dəyər 17765.15 21365.22 71643.12 3013770.67 

Dövr ərzində alış 15670.05 5238.00 0.00 4688640.00 

Dəyərinin artırılmas 0.00 0.00 2577.68 0.00 

Dövr ərzində satış 0.0 0.00 0.00 0.00 

Dövr ərzində silinən 4831.90 6855.00 20752.21 0.00 

Dövr ərzində amortizasiya 6858.55 1250.24 10234.72 265664.75 

31.12.2019 -ci il tarixə yığılmış 

amortizasiya 
25811.44 22495.02 85173.81 432694.08 

31.12.2019-ci il tarixə mövcud olan dəyər 21744.75 18497.98 43233.87 7436745.92 
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2) Qeyri-maddi aktivlər 
 

Fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan aktivlərdir. Qeyri-

maddi aktivlər ilkin dəyərlə, yığılmış amortizasiya və hər hansı qiymətləndirmə üzrə zərəri çıхılmaqla 

uçota alınır. Faydalı istifadə müddəti qeyri-müəyyən olan aktivlər 10%, istifadə müddəti məlum olanlar isə 

illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğdə amortizasiyası olunur. Kapitallaşdırılmış qeyri-maddi 

aktivlərə onların alınması, quraşdırlıması, hazır vəziyyətə gətirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı çəkilən 

xərclər əlavə olunmaqla balansda tanınınır.  

 Qeyri maddi aktivlər 

01.01.2019-ci il tarixə olan ilkin dəyər 52300.00 

01.01.2019-ci il tarixə yığılmış amortizasiya 25616.43 

01.01.2019-ci il tarixə mövcud olan dəyər 26683.57 

Dövr ərzində alış 1680.00 

Dəyərinin artırılmas 0.00 

Dövr ərzində satış 0.00 

Dövr ərzində silinən 0.00 

Dövr ərzində amortizasiya 2631.33 

31.12.2019-ci il tarixə yığılmış amortizasiya 28247.76 

31.12.2019-ci il tarixə mövcud olan dəyər 25732.24 

 

3) Aktivlərin qiymətdən düşməsi 
 

Uzunmüddətli aktivlərinin maliyyə hesabatlarında real bazar dəyər ilə əks etdirilməsi hər bir müəssisə 

üçün vacib amillərdən hesab olunur. Uzunmüddətli aktivlərin dəyərində azalmalar müşahidə edilməsi 

onların balans dəyəri ilə bərpa oluna bilən dəyəri arasında fərqliliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Belə 

olan halda uzunmüddətli aktivlərinin maliyyə hesabatlarında bərpa edilə bilən dəyərdən artıq dəyərlə uçota 

alınmamasına nəzarət edilir. Maddi aktivlərin dəyərlərinin müəyyənləşdirilməsi müstəqil kənar ekspertlər 

tərəfindən aparılır. Aktivin balans dəyəri onun bərpa olunan dəyərlərindən çox olarsa, o zaman Mənfəət və 

Zərər haqqında hesabatda qiymətdən düşmə zərəri kimi tanınır.  Yenidənqiymətləndirmə tarixinə yığılmış 

amortizasiya məbləği aktivin balans dəyərindən silinir və xalis dəyər yenidənqiymətləndirmə dəyərinə 

hesablanır.   

 

4) Ehtiyatlar  
 

Ehtiyatlarlar Sığorta Nəzarəti orqanının təstiq etdiyi qaydalara uyğun olaraq formalaşdırılır. 

Cəmiyyətimiz sığortanın Qeyri Həyat sahəsi üzrə fəaliyyət göstərir və aşağıdakı ehtiyatlara dair məcburi 

ayırmalar həyata keçirir. 

1. Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatı 
2. Baş vermiş lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatı 
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3. Bildirilmiş lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı 
4. Sabitləşdirici ehtiyat 

 

5) Ümidsiz borclar üzrə əməliyyatlar 
 

Şübhəli borclar cəmiyyətin tələb olunan kapitalının formalaşmasında istifadə olunmur və ehtiyatları 

təmin edən vəsait kimi nəzərə alınmır. Belə olan halda debitor borcların həddindən çoх göstərilməsinə 

(şişirdilməsinə) zəmin yaratmamaq üçün maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir. Ümidsiz borclar 

bu kateqoriyaya aid edilməmişdən öncə bütün parametrlər üzrə analiz edilir və borcun ümidsiz olmağı 

təstiqləndikdən sonra xərc hesabına bağlanılır. 

     

6) Mənfəət vergisi 
 

Mənfəət vergisi üzrə xərclərə cari və təxirə salınmış vergi xərcləri daxildir.  

Cari mənfəət vergisi – balans hesabatı tarixinə qüvvədə olan vergi dərəcələrini istifadə etməklə  

vergiyə cəlb olunan mənfəətə əsasən hesablanır. Hesabatdakı bəzi gəlir və xərclərin digər dövrlərdə 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 qiymətləndirilmiş 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.  

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.  

7)  Gəlirin tanınması:  

 

Bağlanmış sığorta müqavilələri üzrə ümumi sığorta haqları, müqavilələrin müddəditdən asılı 

olmayaraq birbaşa sığorta müqavilələrdə nəzərdə tutulan tam müddət üzrə alınacaq cəmi sığorta 
haqlarından ibarətdir. Sığorta haqlarından gəlirlər sığorta müqaviləsi bağlandığı tarixdən tanınır.  

i) Xərclərin tanınması: 

Xərclər mənfəət və zərər haqqında hesabatda onların yarandığı dövr üzrə tanınır. 

 

j) Əmək fəaliyyətinin başa çatmasından sonra mükafatlar 

Balans tarixinə əmək fəaliyyətinin başa çatmasına görə mükafatlar hesabat tarixinə işçilərin iş stajına, 

cari və əlavə əmək haqqına əsasən Azərbaycan Respublikası Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

hesablanır. İşdən çıxma üzrə müavinətlər yarandığı zaman xərc kimi tanınır. 

 

k) Qiymətləndirilmiş ehtiyatlar 
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Qiymətləndirilmiş ehtiyatlar keçmiş hadisələrin nəticəsi olan öhdəliklərə (hüquqi və konstruktiv) sahib 

olduqda, öhdəliyin yerinə yetirilməsi üçün iqtisadi səmərələri təcəssüm etdirən resursların tələb olunacağı 

ehtimal olunduqda və öhdəliyin məbləği etibarlı qiymətləndirilə bildikdə öhdəlik kimi tanınır. 

 

l) Xarici valyutalar 

Xarici valyutada olan monetar maddələr (kassa qalığı, hesab qalığı, debitor borclar, kreditor borclar, 

öhdəliklər və s.) cəmiyyətin balans hesabatının bağlandığı tarixə 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 qeyri-

monetar maddələr ədalətli dəyər müəyyən edilən 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. Xarici valyuta ilə olan qeyri-monetar maddələr 

ədalətli dəyərin təyin edildiyi tariхdə mövcud olan məzənnəyə əsasən yerli valyutaya çevrilir.    

 

m) Maliyyə alətləri 

Maliyyə alətləri bir müəssisənin maliyyə aktivlərinin və digər müəssisənin maliyyə öhdəliyinin 

yaranmasına səbəb olan müqavilədir. Bu ikili məsələ hər zaman mövcud olmalıdır. Əgər bu aspektlərdən 

hər hansı biri mövcud deyilsə, onda müqavilə maliyyə aləti sayılmır. 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. Təxmin edilən 

ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar məlumatlarını şərh edərkən peşəkar mülahizələr irəli sürmək 

tələb edilir. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən mövcud bazar məlumatlarından istifadə 

edir. 

 

n) Nağd pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması zamanı nağd pul vəsaitləri və onun 

ekvivalentləri, kassa, bank hesablarındakı pullar nəzərə alınır.  

 

 

 

3. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

                                                                                                                 Azərbaycan Respublikasının  

                                                                                                                         Maliyyə Nazirliyinin 

Forma № 1S                                                                                                      5 dekabr 2008-ci il 

                                                                                                  İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

             SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA  
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                                       BROKERİNİN MÜHASİBAT BALANSI (illik) 

A K T İ V L Ə R  30.12.18 30.12.19 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 3124544.16 7520222.52 

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması 

0.00  0.00  

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 350000,00 350000,00 

Qeyri-maddi aktivlər 26683.57 25732.24 

Təxirə salınmış vergi aktivləri 0.00 0.00 

Uzunmüddətli debitor borcları 0.00 0.00 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 1017684.54 700000.00 

               dövlət qiymətli kağızları 1017684.54 700000.00 

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0.00 0.00 

               sair maliyyə aktivləri 0.00 0.00 

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 675027,00 675027,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 0.00 0.00 

Sair aktivlər 450000.00 0.00 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5643939.27 9270981.76 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 0.00 0.00 

Ehtiyatlar 0.00 0.00 

Debitor borcları: 5058996.61 2784329.27 

               birbaşa sığorta üzrə 600638.23 1608126.84 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 17427.93 0.00 

                 - təkrarsığortaçı üzrə 17427.93 0.00 

                 - təkrarsığortalı üzrə  0.00 0.00 

               asılı təşkilatlar üzrə 0.00 0.00 

               büdcə üzrə  26756.84 24800.00 

               iddia tələbləri üzrə  0.00 0.00 

               işçi heyəti üzrə  0.00 0.00 



13 
 

               sığortalılara verilən borclar üzrə 0.00 0.00 

               sair debitorlar 4414173.61 1150352.43 

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 4353244.80 4723092.13 

                     kassa  99725.66 10138.34 

                     hesablaşma hesabı  243498.15 702932.80 

                     valyuta hesabı  20.99 20.99 

                     depozit hesablar  4010000.00 4010000.00 

                     sair pul vəsaitləri  0.00 0.00 

Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0.00 0.00 

                     dövlət qiymətli kağızları 0.00 0.00 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0.00 0.00 

                     sair maliyyə aktivləri 0.00 0.00 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: 14124.73 221750.54 

                      həyat sığortası sahəsi üzrə 0.00 0.00 

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 14124.73 221750.54 

Sair qısamüddətli aktivlər: 51704.50 58550.00 

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 0.00 0.00 

                      verilmiş  avanslar 51704.50 58550.00 

                      təhtəl hesablar 0.00 0.00 

Sair aktivlər 0.00 0.00 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 9478070.64 7786671.94 

CƏMİ AKTİVLƏR 15122009.91 17057653.70 

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R 30.12.18 30.12.19 

I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  8900071,20 8900071,20 

Emissiya gəliri 0.00 0.00 

Geri alınmış kapital (səhmlər) 0.00 0.00 

Kapital ehtiyatları: 92570.45 58520.71 
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              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 92570.45 58520.71 

              digər kapital ehtiyatları 0.00 0.00 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 3699444.12 3946278.33 

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 227071.29 246834.21 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 

              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

0.00 0.00 

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 

              (ödənilməmiş zərər) 

3472372.83 3699444.12 

              Elan edilmiş dividendlər 0.00 0.00 

Cəmi kapital 12692085.77 12904870.24 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 0.00 0.00 

Sığorta ehtiyatları: 228161.93 3826051.09 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə : 0 0 

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  2282161.93 3826051.09 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu  0.00 0.00 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0.00 0.00 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 0.00 0.00 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 0.00 0.00 

Kreditor borcları : 0.00 0.00 

                  əməyin ödənilməsi üzrə  0.00 0.00 

                  büdcə üzrə 0.00 0.00 

                  sosial sığorta və təminat üzrə  0.00 0.00 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə  0.00 0.00 

                  asılı təşkilatlar üzrə 0.00 0.00 

                  sair kreditorlar 0.00 0.00 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0.00 0.00 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0.00 0.00 

                  alınmış avanslar 0.00 0.00 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 8097.83 147159.60 

                  təkrarsığortaçı üzrə 8097.83 147159.60 
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                  təkrarsığortalı üzrə  0.00 0.00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 0.00 0.00 

Sair öhdəliklər 0.00 0.00 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 2290259.76 3973210.69 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 0.00 0.00 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0.00 0.00 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 0.00 0.00 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 0.00 0.00 

Kreditor borcları: 110956.29 153173.45 

                  əməyin ödənilməsi üzrə  0.00 0.00 

                  büdcə üzrə 35449.26 52817.69 

                  sosial sığorta və təminat üzrə  8314.57 11204.63 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə  0.00 0.00 

                  asılı təşkilatlar üzrə 0.00 0.00 

                  sair kreditorlar 67192.46 89151.13 

Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0.00 0.00 

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0.00 0.00 

                  alınmış avanslar 0.00 0.00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 0.00 0.00 

Sair öhdəliklər  28708.09 26399.32 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 139664.38 179572.77 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2429924.14 4152783.46 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 15122009.91 17057653.70 

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*    

4. Əsas əməliyyat gəlirləri və xərcləri 

                                                                                                                 Azərbaycan Respublikasının  

                                                                                                                         Maliyyə Nazirliyinin 

Forma № 2S                                                                                                      5 dekabr 2008-ci il 

                                                                                                       İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
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             SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA  

                    BROKERİNİN MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (illik) 

Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 
 

3185131.91 

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 
 

3185054.77 

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 
 

0.00 

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  77.14 

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar üzrə 0.00 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 
 

-1336263.35 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  380557.64 

Subroqasiya gəlirləri 191177.36 

Sair gəlirlər    4646.91 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 2425250.47 

Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 
 

916138.87 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 477445.53 

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə 
 

172215.02 

                             tənzimləmə xərcləri 
 

1100.00 

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 250837.14 

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 0.00  

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  
 

14541.18 

İşlərin aparılması xərcləri  
 

1261917.32 

Sair xərclər  
 

360.07 

CƏMİ  XƏRCLƏR 2178416.26 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)   246834.21 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi 
 

0  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 
 

246834.21 

Mənfəət vergisi 
 

0 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)   246834.21 

 



17 
 

5.  Büdcəyə və büdcədən kənar ödənişlər: 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki 

ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  0.00 0.00 

Əlavə dəyər vergisi 0.00 0.00 

Gəlir vergisi  0.00 3972.99 

Əmlak vergisi  52297.69 42655.37 

Torpaq vergisi  520.00 520.00 

Aksizlər  0.00 0.00 

Ödəmə mənbəyində vergi (10%) 36506.17 36506.17 

Sair vergilər 3921.08 3921.08 

Sosial sığorta və təminat 117274.26 114384.20 

Məcburi ödənişlər (0,4%) 6603.79 6603.79 

İqtisadi sanksiyalar 0.00 0.00 

 

6. Pul vəsaitlərinin hərəkəti  

Tarix: 2018 2019 

1 Yığılmış ümumi siğorta haqqları 1268189.16 2057858.68 

2 Siğorta ödənişlərində təkrarsiğortaçının payı 431.32 16973.65 

3 Ümumi siğorta ödənişləri -328294.75 -451044.91 

4 
Vaxtından əvvəl xitam verilmiş siğorta müqavilələri 

üzrə xərc 
-54683.05 -64269.81 

5 
Təkrarasiğortacıya verilmiş risklər üzrə siğorta 

haqları 
-11076.23 -107141.37 

6 Reqress iddialarından alınan pul vəsaitləri 206002.46 191177.17 

7 
Malgöndərənlərə və xidmət göstərənlərə, işçilərə 

ödənilən pul vəsaitləri, və sair ödəmələr 
-752289.41 -696299.47 

8 Alınmış digər gəlirlər 27099.42 3279316.18 

9 Ödənilmiş digər xərclər - 118500.00 - 210161.47 

10 Verilmiş avanslar 581085.00 508550.00 

11 Müəssisənin fəaliyyətinə aid olan vergilər -66065.32 -87525.61 
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12 
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 

hərəkəti üzrə yekun. 
751898.60 4437433.04 

İnvestisiya  fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri 

13 Müəssisələrin səhmlərinin  alınması 0.00 0.00 

14 Alınmış dividendlər 0.00 0.00 

15 Alınmış faizlər 291567.56 328556.47 

16 Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin alınması. -41426.14 -4712125.73 

17 
Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin satışından əldə 

olunan pul vəsaitləri. 
2600.00 -1680.00 

18 Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin alınması. -199984.54 -372300.00 

19 Qısamüddətli korporativ istiqraz vərəqələrinin satılması. 198330.66 689984.00 

20 
Bank depozitlərinin netto cəmi (depozitlərin geri 

qaytarılması çıxılsın yerləşdirilməsi) 
-700000.00 0.00 

21 
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 

hərəkəti üzrə yekun. 
-448912.46 -4067564.72 

Maliyyə  fəaliyyəti. 

22 Alınmış qrantlar 0.00 0.00 

23 Mənfəət (və ya zərər) 0.00 0.00 

24 Nizamnamə fonduna qoyuluşlar. 0.00 0.00 

25 
Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 

üzrə yekun. 
0.00 0.00 

26 
İl ərzində pul vəsaitlərinin və pul ekvivalentlərinin 

dəyişməsi 
302986.14 369868.32 

27 İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri. 40237.67 343223.81 

28 İlin sonuna pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri. 343223.81 713092.13 

 

7. Kapitalın hərəkəti haqqında hesabat 

 

Nizamnam

ə kapitalı 

Əsas vəsaitlər  

üzrə yenidən 

qiymətləndirmə 

ehtiyatı 

Bölüşdürülm

əmiş mənfəət 
Cəmi 

1 yanvar 2019-ci il tarixinə qalıq 8900071.20 92570.45 3699444.12 12692085.77 

İl üzrə mənfət(zərər) 0,00 0,00 246834.21 246834.21 
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Binalar və avadanlıqlar: 0.00 0.00 0,00 0,00 

- Yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı 0,00 0,00 0.00 0,00 

Ötən dövrlərin düzəlişləri 0.00 0.00 0,00 0,00 

31 dekabr 2019-cü il tarixinə 

qalıq 
8900071.20 58520.71 3946278.33 12904870.24 

2019-cü il üzrə kapitalda 

dəyişiklərin cəmi 
0,00 -34049.74 246834.21 212784.47 

 

 

8. Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları 

 

 Azərbaycan iqtisadiyyatı hiperinfilyasiyalı hesab edilmir. Ona görə də 29 saylı “Hiperinfilyasiya 

Şəraitində Maliyyə Hesabatları” adlı Beynəlxalq Mühasibat Standartının (BMHS 29) tələbinə görə, 
maliyyə hesabatlarında heç bir düzəlişlər aparılmamışdır. 

 Azərbaycan Respublikasında 2019-ci il üzrə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətdə 

məzənnəsi aşağıdakı səviyyədə olmuşdur. 
 

 

 Valyuta 
İlin əvvəlinə 

məzənnə 

İlin sonuna 

məzənnə 

USD 1.7000 1.7000 

EUR 1.9468 1.9035 

RUR 0.0245 0.0274 

   
 

“Rəvan Sığorta” ASC-də keçən illərdə 29 saylı BMS maliyyə hesabatlarına tətbiq edilməmiş və 

buna görə də keçən illərdə həmin maliyyə hesabatları və infilyasiyaya uyğunlaşmış maliyyə hesabatları 
arasında fərqlər müəyyən edilməmişdir. 
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{.ROVAN SIGORTA" AqIQ SOITMDAR CAMiyyOTi

natnvoenicAT

naAl,ivvo I$SABATLaRININ HAZIRLANMAsI va rosnie pnimnosi il,o n4du nagseRli1'iN*resut iyyeriNrfN BoyAn{r

Miistoqil Auditorun Hesabatr

Maliyye Hesabatlan

Y"nfry ve ya rerel-na 
-dgrt mecmu gelir haqqrnda hesabat .........2,

Pul vesaitlerinin



MAtiYYo I{ESABATLARINTN IIAZIRLANMAsT vo TasDie EDfuMasi tr,o nadr,r
RarrBoRLiviw nrasur,iyyorimiN BoyANr
3r DEKABR 20te-cu ir., rmixixpe niralv iL tizne

AgaSldakr beyanat, mostaqil auditorrm xtisusi meqssdli hesabatrnda olan vozjfeler haqqrnda mtiddealarla birgeoxunmaltdr vo "Revan Sr$orta" ASC-nin (bundan sonra "Cemiyyet') Maliyye Hesabatl*i ifr ehqadar rshtedik vamtistaqil auditor arasrnda mtivafiq vezife bOlgtisiinu aks etdirmak 
-meqsedi 

dagryr.

Rehberlik Cemiyyetin 3t dekabr 2019-cu il tarixina .ufiry? veziyyetini ve hamin tarixdo bitan it rizre fsaliyyetinin
noticalerini, pul vesaitlerinin herakati-ve lapitalda deyiqiiliklori n'iiiti Matiyye Hesabarlan Standartlanna (.MMHS')
mtivafiq qaydada aks etdiren maliyya hesabatlanrun hazulanmasma gsre meiutil'yst dagryrr.

MMHS-ys uygun Maliy,ve Hesabatlann hazrrlayarkarq rehbarlik:

o l\{iivafiq mtihasibar prinsiplerinin segilmesi va uygun olaraq tatbiq edilmasi;
I llfartiqli va meqsedeuy$un qararlann va texminlarin qebul edilmesi;

' Her hansr ehemiyyatli kenarlaSmalarrn aprqlanmasr va maliy"ve hesabatlarrnda izah edilmasi gerti ila MMHS-
nm teleblarine riayat olunmasr ve;

Oger yaxrn galacakde, Cemiyyatin normal $artler altrnda fealiyatini davam etdireceyi giiman edilirsa, hesabat
tarixine maliyv-e hesabatlanmn faaliyatin davamlrhsr priruipi esasrnda hazrrlanmasma g0ro mssutiyyet da6ryrr.

Rehbsrlik hemginin:

o Qemiyyet daxilinde samerali ve ytlksek seviyyeli daxili nazaret sisteminin tegkili, tetbiqi ve qorunmasu
r Qemiyyetin maliyys hesabatlsnnrn MMHS-ye uygun olaraq hazrrlanmasr ve maliyya vaziyyetini istenilen
zanun dtlvgiirn aks etdiron muhasibd ugotu sisteminin iaqkii olunmasr; 

^

r ffitihasibat lgottnun Cemiyyetin faaliyst g0sterdiyi olkede qabul edilmig qanunvericilik va rntihasibat ugotustandrtlanna movaliq qaydada apanlmasr;

r l\dumkun imkanlardan istifada ederek Cemiyyetin aktivlerinin mdhafize edilmasinin tegkil olunmasr ve;
o $axtakarhq, yanhghq ve diger qanuna u-vgunsuzluq hallannm mileyyen edihnesi ve qar$15uun alnmasr r4un
mssuliyyat dagryrr.

3l dekabr 2019-cu il tarixinda biten il tizre maliy,ve hesabatlan Cemiyyetin rehberliyi tarefinden 19 Maxt 2020-ci itda
tasdiq odilmigdir.

d,
... .Rahimov llkin Ssrvar ogu

Bag mtihasib

Aslanov Ferhad Faiq ogu
Idare Heyetinin Sodri



Miistaqil Auditorun Hesabatr

"Revan Sr$orta "ASC-nin rehberliyina ve Cemiyyetin idare edilmesine cavabdeh olan selahiyyafli gexslera:

Rey

Biz "Rovan St$orta" Agrq Sehmdar Csmiyyetinin (bundan sonra "Cerniyyat') 3l dekabr 2019-cu il tarixina malilyavaziyyeti haqqrnda hesabatr ve hemin tarixde bitm il tizro msnfaet 1,€ )'a zerar ve diger mecmu gelir" kapitaldadayigiklikler ve pul vosaitlarinin harekati haqqrnda hesabatlardan, habeie asas mtihasilbat prinsiplarinin ve digerizahedici qeydlsrin xtrlasesinden ibarot otan niini Maliyye Hesabatlan Standartlanna uySur hazrrlanmrg maliyys
hesabatlanrun audit yoxlamasrnr apardrq.

Bizim rayimize esasatL slava edilmig malilye hesabatlan 31 dekabr 2019-cu il tarixina Camiyyetin maliy5,avezilystini ve hsmin tarixde biten il tizre maliyys neticolarini_ vs pul vssaitlerinin hsrskstini Milli MaIi# Hesabatlan
Standartlanna (MMHS) uyEun olaraq buuin etrsmiyy'etli aspektleiOe eOJoUi oks etdirir.

Ray iigiin osaslar

Biz auditi Beynalxalq Audit Standartlanna (BAS) uygun apamr$rq. Bu standartlar tizre bizim mesulilyotimiz elavaolraq hesabatrmzm "Maliyye Hesaballannrn euditina gd,o hudtorun Masuliyyeti" b6lmssinda tesvir edilir.
Y*ryiu]trin Beynelxalq Etika Standartlan $urasrnrn Pegakar Miihasiblsr iigtrr mileyyen etdiyi . Etika mocallasinin,'(MBES$ mecallesi) talsblorine uygun olaraq biz Camiyybtdan asrh deyilik ve biz diger et* drroetiklerimizi MBES$
mecsllesinin toloblarina uy$un olaraq verino yetirmigik. Biz hesab eoirit ki, sldo etiivimiz audit subutlarr revimizi
$aslandrrmaq Ugtin -v..etsrli ve mtinasibdir.

Digor mosolo

Cemiyyetin 31 dekabr 2018'ci il tarixine va hsmin tarixde bitan il iiara maliyye hesabatlannrn auditi digar auditorlar
terefindan apanlmrg ve hemin hesabatlar itrte 27 mart 2019-cu il tarixindr grttri, mtisbat rey bildirilriS;

Maliyye hesabatlanna gdra rehbarliyin ve Comiyyetin idaraedilmosina cavabdeh olan solahiyyetlipexslarin mesuliyyeti

Rehborlik maliyye hesabatlanrun MMHS-ye uySun olaraq hazrrlanmasma ve drizgiin teqdim edilmasina ve rehberliyin
fikrinca, sa:rlakarhq ve ya xatalar neticesinde ahemiyyatli tehriflorin olmadrg maliyya'hesabatlanmn haarlanmasrna
zsmin yaradan zeruri daxili neziret sisteminin tegkiline gore mesuliyyet dagryrr.

Maliyye hesabatlannr hazrladrqd4 
.rehborlik Cemiryeli le$v..etmek ve ya igini dayandrrmaq niyyetinde otmadrgrya"xud bunu etmekden bagqa miturasib alternativin ol*adtgr [alda" rehbsrlik Cemiyyaiin fgsii6il fealiyyet gostarmekqabililyetinin qiymatlandirilmesina, miivafiq hallarda f*]l.uir fealiyyata aid olan-messlelor haqqrnda melumatlann

a4tqlanmaslna va mdhasibat ugofunun fasilesiz faaliyyet prinsipinin istiftOe edilmssine gore mesuliyyet daqryrr.

Cemiyyatin idaraedilmesina cavabdeh olan selahiyyatli gaxslar Camiyyetin Maliyye Hesabatlanmn haerrlanmasr
prosesins nezaret tigilr mosuliyyst daqryrrlar.

Maliyye Hesnbatlannrn Au ditine giira Auditonrn Masuliyyati

Bizim maqsedimiz tertib edilmiE maliyya hesabatlannda tirnumilikdo saxtakarhq ve ya xatalar naticesinde, ehamiyyetliteluiflorin olub-olmadr$na dair osasiandrnlmrq aminlik elda etmek va reyimiz daril olan auditor hesabatrm darcetmskdir' osaslandrnlmrg eminlik eminliyin ynksok seviyyasidir, Iakin bu seviyyedo olan ominlik da ahemiyyetlitehriflorin movcud olduSu hallarda Beynelxalq Audit StaurOarttanna (BAS-a) uygun olaraq apaltmrg auditin beletahriflari her zaman alkar edilmesina zsmanet veimir.

Tehriflar saxtaliarhq va ya sshvler ngtjcssinde yarana bilar ve ayrrhqda yaxud toplu olaraq, istifadegilarin bu c.rmalilye hesabatlan esasuda qebul etdikleri iqtiiaAi qerarlarma tesir eima etrtimah oldugu trutO+ atomivy"Ui hesabedilir.

BAS-lann teleblerine u1'$un olaraq apanlan auditin bir hissesi kimi biz audit apanlan zaman pegekar mtihakime tetbiq
edirik ve pegekar skeptisizm ntimayig etdiririk. Biz hemginin:



' Maliy"ve hesabatlannda saxtakarhq vs ya xetalar neticesinde ahemiyyetli telrifler risklerini mtieyyen edibqiymetlendiririb bu risklere cavab veren audit prosedurlanru layihelendirib heyata kegiririk va reyimizi esaslandrrmaq
tigtin yeterli ve mtinasib audit stibutlanm elde edirik. Saxtakarhq naticesinds ehemiyyatli tehrifi aqkarlamamaq riski
xetalar neticesindokinden daha yriksekdir, gtinki saxtakarhq etbir horeketlar, deladuzluq, qarezli herekstsizlilq hoqiqete
uygun olmayan melumatlard&n ve ya daxili nezaratin kobudcasrna pozulmasrndan ibaret ola biler;
r Qemiyyetin daxili nezaratinin semereliliyine dair rey bildirmemak gerti ila, bu garaitlarde uygun olan audit
prosedurlanm layihelandirmek tigtin audite aid da,xili nezareti baga dtiqurtik;

' Istifade edilmig ugot siyasetinin uy$unlu$unu vo Rahbsrlik tsrefinden heyata kegirilen ugot
qiymstlandirmelerinin ve elaqoli melumaflann aqrqlanmasrun msntiqliliyini qiymetlandiririk;
r \{tihasibat ugofturun fasilseizlik prinsipinin Rshberlik terafinden istifada edilmesinin uylunluguna ve alde
edilen audit subutlannm asasrnda Carniyyetin fealiyyetini fasilesiz davam etmek imkanrm ciddi qubhe altrna qoya bilen
hadiselerla ve ya garaitlerle baSh ehomiyyetli qeyri-mti'oyyenliyin movcud olub-olmadrSrnda dair qenaeta gelirik.
ohsmiyyatli qeyri-mtieyyenliyin m0vcud oldu$una dair qenaate gsldiyimiz hald4 audit hesabatrmrzda maliyye
hesabatlanndakr elaqeli mslumallann agrqlanmasrna diqqat yetirmaliyik ve ya bela malumatlann agrqlanmasr kifayat
olmadr$ halda" rsyimize deyigiklik etmeliyik. Neticalerimiz auditor hesabatrmrzrn tarixinedek slde edilen ardit
subutlanna asaslanmahdrr. Lakin sonrakt hadisaler ve ya geraitlar Cemiyyatin fasilosiz fealiyyetinin dayandrnlmasrna
sebeb ola bilar;

r l\{alumatlann agrqlanmasr da da:ril olmaql4 maliyye hesabatlannrn timumi teqdimatrru, strukturunu va
mezmununq habele asas emeliyyatlarm va hadisglerin maliyys hesabatlannda edalatli taqdim edilib-edilmadiyini
qiymetlendiririk.

Biz idarsetme selahiyyatleri verilmig gaxslera digar meselalerle yana$r auditin planlagdrnlmrg hecmi va mtiddotlari,
habele ehemiyyetli audit s0butlan, o ctimladan audit apardr fimrz zarnan daxili nazaratde qkar etdiyimiz ahsmiyyatli
9m gmazhqlar haqqrnda melumat veririk.

Biz homginin idareetmoye mesul qexslers mtisteqillikla bagh miivafiq etik teleblara emel etmsyimizla bagl bel,anar
verir va hamin goxsleri ssaslt gekilds mristeqitliyimizo tgsir etmesi guman edile bilen bffinr qargrlqtr slaqslor ve digsr
mossloler, habele zeruri hallarda mrivafiq ehtiyat tedbirleri barode mslumatlandrnpq,

19 Mart 2020-ci il
BakL Azerbaycan Respublikasr

"M end J Konsaltinq '.
MMC-nin Direktoru, Auditor: Coforov Elgin Ohmod oflu
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