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Mtisroeir, nuniroRuN HESABATT
"pA$A HAYAT SIGORTA" AQrQ SOHMDARCOMil.yOriNiN
rehberliyina
Biz, AzerbaycanRespublikasrAuditorlar Palatasrterafindenverilmig 22 iyuI20l0-cu iltarixli Nl 22
sayh lisenziyayaesasenfealiyyet gdsterenKaspianKonsaltinqAuditor $irketi "Paqa Heyat Srporta " ASC
ile baflanmrq 29 dekabr 2012-ci il tarixli Ns 063i012 sayh miiqavileye esasen,hemin cemiyyetin
01.01.2012-ciil tarixden 31.12.2012-ciil tarixedekolan d<jvriizre balans,maliyye neticelerive onlarrn
istifadesihaqqrndahesabatve balansaelavedenibaretolan malilye hesabatlannrn
ve vergi beyannamelerinin
diizgiinltytiniin auditini aparml$am.
Camiyyetin rehberliyi gdsterilen maliyye hesabatlarrrunve vergi beyannamelerininAzerbaycan
RespublikasrMaliyye Nazirliyinin miivafiq teleblerine,Vergi Mecellesineve diger qanunvericilik al<tlarna
uy[un olaraq hazrrlanmasrve diizgiin teqdim edilmesi tizre mesulilyet daqryrr. Hemin mesuliyyete
finldaqgrhq ve ya sehv neticesindeyaranmasrndan
asrh olmayaraq,ehemiyyetli sehvlerolmayan maliyye
hesabatlartrunve vergi beyannamelerininhazrlanmasrve diizgiin teqdim edilmesi iigiln mtivafiq daxili
nazaretinteqkili, tetbiqi ve saxlanmasr;miivafiq ugot siyasetininsegilmssive tetbiqi; ve miieyyen geraite
mtinasibolan ugot ehtimallarrmnmtieyyenedilmesidaxildir.
Bizim vezifemiz apardrfrm audit asasrndahemin malilye hesabatlanve vergi beyannameleritizre
rey ifade etmekdir.Biz auditi beynelxalqaudit standartlarrnauySun aparmt$tg.Bu standartlarbizden etik
normalara riayet etmeyi ve auditin planlagdrrrlmaslve apanlmasmrmaliyye hesabatlarrndavo vergi
beyannamelerinde
ehemiyyetlisehvlereyol verilmediyinekifayet qederemin olacaqterzdehayatakegirmeyi
telebedir.
Audite maliyye hesabatlarrndave vergi beyannamelerindegdsterilen meblegler ve agrqlamalar
baredeaudit siibutununelde edilmesi iigiin prosedurlannheyatakegirilmesi daxildir. Segilmigprosedurlar,
elecede firrldaqgrhqve ya sehvneticesindeyaranmasrndan
asrholmayaraq,maliyye hesabatlarrnrn
va vergi
beyannamelerinin ehemiyyetli sehvler riskinin qiymetlendirilmesi bizim miilahizelerimiz esasrnda
aparrlmtqdr.Audite, hemqinin,tetbiq edilmiqugot prinsiplerininve cemiyyatinrehberliyi torefindenedilmig
miihiim ehtimallann qiymetlendirilmesi, o ciimleden iimumilikde maliyye hesabatlanrunve vergi
beyannamelerinin
teqdim edilmesiiizre qiymetlendirilmeninapanlmasrdaxildir.
Biz hesabedirik ki, elde etdiyim audit siibutlarrauditor reyinin bildirilmesi iigiin yeterli ve miivafiq
ssasrtemin edir.
Bizim fikrimizce,3l.l2.20l2-ci il tarixineCemiyyetinmaliyyehesabatlanve vergi beyannameleri
Azerbaycan Respublikasr Maliyye Nazirliyinin miivafiq teleblerine, Vergi Mecellesine ve diger
qanunvericilikaktlarrnauy[un olaraqdi.izgiinve edaletlitesevvtiryaradrr.
Miisteqil auditorun hesabah15.03.2013-ctiil tarixde eyni qtivveye malik iki niisxedotartib
edilmiqdir.Bunlardanbiri sifariqgi-teserrtifat
subyektinde,ikincisi ise KaspianKonsaltinqAuditor girketinde
saxlanrlrr.
KaspianKonsaltinqAuditor $irketi
Direktoru

Auditor

E.A.A

w

E.T.A

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN
MÜHASİBAT BALANSI
Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: " PAŞA Həyat Sığorta " ASC
Hesabat dövrü : 31.12.2012 tarixinə
manatla
AKTİVLƏR

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün
sonuna

179940,94

299817,47

26764,93

31526,53

206705,87

331344,00

709147,74

1545594,37

274880,69

822550,97

0

0

434267,05

723043,40

13120956,2

27678647,25

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları:
birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə
iddia tələbləri üzrə
işçi heyəti üzrə
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:
kassa

40061,44

3592,12

hesablaşma hesabı

678112,61

3372395,01

509,31

209,94

depozit hesablar

12400000,00

24291123,13

sair pul vəsaitləri

2272,84

11327,05

0

0

757752,88

841568,71

valyuta hesabı

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

həyat sığortası sahəsi üzrə

757752,88

841568,71

302028,16

146269,40

302028,16

146269,40

Cəmi qısamüddətli aktivlər

14889884,98

30212079,73

CƏMİ AKTİVLƏR

15096590,85

30543423,73

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün
sonuna

7000000,00

15050000,00

2000000

0

2000000
428669,17
454016,66

3516673,86
3585476,27

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş avanslar
təhtəl hesablar
Sair aktivlər

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital

19048,40
-44395,89

181197,59

9428669,17

-250000,00
18566673,86

5337335,33
5337335,33

10723260,49
10723260,49

22551,30
0

0

0

175281,31

94407,47

175281,31
224206,88

94407,47

224206,88

5454294,1

11122748,68

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qarşısıalınma tədbirləri fondu
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları :
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə
digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:
təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları:
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə
digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

208145,95

849801,19

54535,00
4381,42

777157,61
0,00
5890,47

149229,53
5481,63
5481,63

66753,11
4200
4200

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

213627,58
5667921,68

854001,19
11976749,87

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

15096590,85

30543423,73

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN
MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT
Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: " PAŞA Həyat Sığorta " ASC
Hesabat dövrü : 31.12.2012 tarixinə
manatla
Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:
birbaşa sığorta üzr ə sığorta haqları
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
sığorta öd ənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
muzdlar üzrə
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)
İnvestisiya gəlirləri üzrə
Subroqasiya gəlirləri

10972937,79
10972865,82

Sair gəlirlər

69900,93
7464931,14

CƏMİ GƏLİRLƏR

71,97
-5302109,33
1724201,75

Xərclər
Əsas əməliyyat xərcləri:
sığorta öd ənişləri və sığorta məbləğləri üzrə
qaytarılan sığorta haqları üzr ə
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

975751,05
359652,71
950,39
615147,95

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər
İşlərin aparılması xərcləri
Sair xərclər
CƏMİ XƏRCLƏR
Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

1943792,76
1966,7
2921510,51
4543420,63
4543420,63
957944,36
3585476,27

