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Musroeil, .luoiToRUN HESABATT
"PA$A Heyat Srforta" Agrq SehmdarCemiyyetinin
rehberlivine
Biz, "PA$A Heyat Stlorta" ASC-nin 31 dekabr 2014-cn il tarixine balans, menfeet ve zerer,
kapitalda deyigiklikler ve pul vesaitlerinin hereketi haqqrndamaliyye hesabatlannrnauditini apardrq.
Mal iyya hesabatl ar t ilzr a ra hbarl iyin masul iyyat i
Rehberlik gd,sterilenmaliyye hesabatlannrn "Milli Mtihasibat Ugotu Hesabatr Standarlan"na uypun olaraq
hazrlanmasr ve diizgiin teqdim edilmesi iizre mesuliyyet dagryrr.Bu mesuliyyete firrldaqgrhq ve ya sehv
neticesinde yaranmasmdan asth olmayaraq, ehemiyyetli sehvler olmayan maliyye hesabatlannm
hazrlanmasr vs dtzgtn teqdim edilmasi tigiin miivafiq daxili nezaretin tegkili, tetbiqi ve saxlanmasr;
miivafiq ugot siyasetinin segilmesi ve tetbiqi; ve miieyyen geraitemiinasib olan ugot ehtimallannm miieyyen
edilmesi daxildir.
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Aitditorun masuliyati
Bizim vezifemiz apardr$rmrzaudit esasrndahemin maliyye hesabatlan ;j.zre rey ifade etmekdir. Biz auditi
beynelxalq audit standartlannauylun apannrflq. Bu standartlar bizden etik normalanna riayet etmeyi ve
auditin planlagdrnlmasr ve apanlmasmr maliyye hesabatlannda ehemiyyetli sehvlere yol verilmediyine
kifayet qeder emin olacaq terzdeheyatakegirmeyi teleb edir.
Audite maliyye hesabatlannda gdsterilen meblegler ve agrqlamalar barede audit subutunun elde edilmesi
iigiin prosedurlarrn heyata kegirilmesi daxildir. Segilmig prosedurlar, elece de firrldaqgrhq vs ya sehv
neticesinde yaranmasmdan asrh olmayaraq, maliyye hesabatlannm ehemiyyetli sehvler riskinin
qiymetlendirilmesi auditorun miihakimesinden asrhdr. Terefimizden riskler qiymetlendirilerken audit
prosedurlann iglenib hazrlanmasr meqsedile Cemiyyetin maliyye hesabatlannm hazrlanmasl ve diizgi.in
teqdim edilmesine aid olan daxili nezaret elementleri nezere almmrg, lakin bu zaman Cemiyyetin daxili
nezaretsisteminin semereliliyi haqqrndarey bildirmek meqsedi gi.idiilmtr. Audite, hemginin, tetbiq edilmig
ugot prinsiplerinin ve rehberlik terefinden edilmig miihiim ehtimallarrn qiymetlendirilmesi, o ciimleden
i.imumilikde maliyye hesabatlannrnteqdim edilmesi iizre qiymetlendirmenin apanlmasr daxildir.
Biz hesab edirik ki, elde etdiyimiz audit siibutu reyimizin bildirilmesi tigiin yeterli ve mi.ivafiq esasr
temin edir.
Ray
Bizim fikrimizce,teqdim edilen maliyye hesabatlan biitiin ehemiyyetli aspektler baxrmrndan Cemiyyetin
31 dekabr 2014-cn il tarixine maliyye veziyyetini ve hemin tarixde tamamlanan il rt'.nemaliyye neticelerini
ve pul vesaitlerinin hereketini "Milli Miihasibat Ugotu Hesabatr Standartlan"na uy$un olaraq diizgiin eks
etdirir.
Miisteqil auditorun hesabatr 17.03.2015-ci il tarixde eyni qtiweye malik iki niisxede tertib
edilmigdir. Bunlardan biri sifariggi-teserriifatsubyektinde,ikincisi ise "G andAAudit" MMC-de saxlanrlr.
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Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin
5 dekabr 2008-ci il
İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Forma № 1S

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN
MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)
Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: " PAŞA Həyat Sığorta " ASC
Hesabat dövrü : 31.12.2014 tarixinə
manatla
İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün
sonuna

Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar

395240,83

568527,5

Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları

28538,22

AKTİVLƏR
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

2200000,00

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

6029849,36

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

50324,77

6029849,36

100000,00
423779,05

8948701,63

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
hesablaşma hesabı
valyuta hesabı
depozit hesablar
sair pul vəsaitləri
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları

3363831,55
2360445,90
44468,88
44468,88

5716717,66

3123737,33
10944,00

10944,00
635969,08

958916,77
47356260,61
10231,86
6919771,17
2994,98
40401835,56
21427,04
0

1946067,25
73677282,99

3854,12
3759318,75
97088,52
69799456,92
17564,68
2498503,23

2498503,23

sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

429769,8
429769,8

550493,37
550493,37

Sair qısamüddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş avanslar
təhtəl hesablar

161304,92
161304,92

440727,29

440533,89
193,40

Sair aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR

K A P İ TA L VƏ

ÖHDƏLİKLƏR

51311166,88

82883724,54

51734945,93

91832426,17

Hesabat dövrünün
sonuna

Hesabat dövrünün
sonuna

25200000,00

40250000,00

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

0

8227698,48

4457178,57
4284475,5

8227698,48

8226139,07

33427698,48

-8053436,00
44707178,57

16813938,29
16813938,29

45600203,16
45600203,16

0

0

0

0

3775,51

59648,28

3775,51

59648,28

16817713,8

45659851,44

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
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

1417630,44
3000,00
1202688,90

1091165,05
3000,00

17187,73

10720,94
119781,29

194753,81
4200,00
4200,00

957662,82
288180,73
288180,73

67703,21
1489533,65
18307247,45
51734945,93

86050,38
1465396,16
47125247,6
91832426,17

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*
* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Rəhbər

Rüstəmov M.S.
M.Y.

Baş mühasib

Quliyev P.C.

Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin
5 dekabr 2008-ci il
İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Forma № 2S

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN
MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)
Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: " PAŞA Həyat Sığorta " ASC
Hesabat dövrü : 31.12.2014 tarixinə
ilin əvvəlindən artan yekunla
manatla
Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
muzdlar üzrə
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)
İnvestisiya gəlirləri üzrə
Subroqasiya gəlirləri
Sair gəlirlər
CƏMİ GƏLİRLƏR

42 246 850,48
41 901 120,50
21 888,00
307 706,25
16 135,73
-

28 665 541,30
5 299 660,60
31 567,01
18 912 536,79

Xərclər
4 141 941,50

Əsas əməliyyat xərcləri:
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

2 867 133,45

qaytarılan sığorta haqları üzrə
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

360 697,63
914 110,42

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)

Rəhbər

9 310 154,99
28 007,63
13 480 104,12
5 432 432,67
5 432 432,67
1 147 957,17
4 284 475,50

Rüstəmov M.S.
M.Y.

Baş mühasib

Quliyev P.C.

