




"PAŞA Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT  
 

31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə                                               Azərbaycan Manatı ilə 

  Nizamnamə 
Kapitalı 

Bölüşdürülməmiş  
mənfəət(zərər) 

Cəmi Kapital        

31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq  40.250.000 17.200.308,6 57.450.308,60 

2018-ci il üzrə xalis mənfəət   21.286.704,76 21.286.704,76 

Elan edilmiş dividend   (17.132.000,00) (17.132.000,00) 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları     

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq  40.250.000 21.355.013,36 61.605.013,36 

2019-cu il üzrə xalis mənfəət   32.013.215,22 32.013.215,22 

Elan edilmiş dividend   (20.700.000,00) (20.700.000,00) 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları     

31 dekabr 2019-cu il tarixinə qalıq  40.250.000 32.668.228,58 72.918.228,58 
 

 



Azərbaycan Manatı ilə

Hesabat dövrünün əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna

721703,33 995428,3

417655,89 417655,89

269362,18 412915,57

195115883,6 202645999,2

145918131,4 164660376,9

49197752,17 37985622,27

100000 100000

196624605 204571998,9

9595262,33 11727729,69

5781648,66 7475158,79

182,47 0

182,47 0

0 0

3813431,2 4252570,9

130065849,5 155778803,6

1363,19 298,79

12109858,26 850952,43

14716231,56 974724,42

103207869,4 153926206,53

30527,1 26621,47

5301004,37 21912744,15

0 19703892,47

5301004,37 2208851,68

0 0

540236,74 1055146,76

540236,74 1055146,76

115074,92 528894,73

115074,92 528864,84

29,89

4566039,62 4550424,23

150183467,5 195553743,20

346808072,5 400125742,13

Hesabat dövrünün əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna

40250000 40250000

0 0

21355013,36 32668228,58

21261238,73 32013215,22

25466,03

17200308,6 21355013,36

-17132000 -20700000

61605013,36 72918228,58

277258689,3 318133388,5

277258689,3 318133388,5

0 0

0 0

0 0

591755,43 486881,13

591755,43 486881,13

277850444,7 318620269,6

0 0

0 0

0 0

5541237,23 6319139,28

5473,68 0

766745,39 3158120,89

22177,11 114010,73

117790,42 129901,08

4629050,63 2917106,58

1811377,15 2268104,68

1811377,15 2268104,68

Sair öhdəliklər 0 0

7352614,38 8587243,96

285203059,1 327207513,55

346808072,5 400125742,13

1700000 1700000

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

               dövlət qiymətli kağızları

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

Sair qısamüddətli aktivlər:

                      verilmiş  avanslar

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

              digər kapital ehtiyatları

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

Emissiya gəliri

                  sair kreditorlar

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

                  asılı təşkilatlar üzrə

CƏMİ AKTİVLƏR

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

I . KAPİTAL

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları:

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

                  təkrarsığortalı üzrə 

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

              Elan edilmiş dividendlər

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi kapital

                  sair kreditorlar

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

Sığorta ehtiyatları:

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

                  büdcə üzrə

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları:

Sair öhdəliklər

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

                  təkrarsığortaçı üzrə

                  asılı təşkilatlar üzrə

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Kreditor borcları :

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli aktivlər

                     sair maliyyə aktivləri

Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

                     hesablaşma hesabı 

                     valyuta hesabı 

                     depozit hesablar 

                     dövlət qiymətli kağızları

               büdcə üzrə 

               iddia tələbləri üzrə 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

                     kassa 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

                      təhtəl hesablar

 " PAŞA Həyat Sığorta " ASC-nin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

A K T İ V L Ə R

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Sair aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları

               sair maliyyə aktivləri

                     sair pul vəsaitləri 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Ehtiyatlar

Debitor borcları:

               birbaşa sığorta üzrə

               asılı təşkilatlar üzrə

               sair debitorlar

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

               işçi heyəti üzrə 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar



ilin əvvəlindən artan yekunla, Azərbaycan Manatı ilə

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 212243635,6

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 211879855,17

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00

152982,20

210798,22

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) -40359789,15

24962843,58

Sair gəlirlər 131586,70

196978276,72

Məbləğ

Əsas əməliyyat xərcləri: 105369890,32

99505083,60

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə 4709829,13

                             tənzimləmə xərcləri

1148100,08

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 6877,51

İşlərin aparılması xərcləri 51351158,24

Sair xərclər 21043,22

156742091,78

Maliyyə mənfəəti (zərəri) 40236184,94

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 40236184,94

Mənfəət vergisi 8222969,72

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 32013215,22

CƏMİ  XƏRCLƏR

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

                             muzdlar üzrə

 " PAŞA Həyat Sığorta " ASC-nin 31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə Mənfəət və Zərər haqqında hesabatı

Gəlirlər

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

İnvestisiya gəlirləri üzrə 

Subroqasiya gəlirləri

CƏMİ  GƏLİRLƏR

Xərclər



«PAŞA Həyat Sığorta» ASC-nin 
  

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA 
HESABATI (BMHS-na əsasən)   

31 dekabr 2019-cu il tarixində bitən il üzrə  

Məlumatlar min 
Azərbaycan manatı ilə 

təqdim edilir. 

 
 

 
 2019 2018 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti   

Yığılmış sığorta haqları 186591 255498 

Ödənilmiş təkrarsığorta haqları (890) (923) 

Sığorta ödənişləri  (80077) (65090) 

Alınmış təkrarsığorta ödənişləri  8 

Ödənilmiş komissiya xərcləri (36061) (36397) 

İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər (9582) (7530) 

Digər gəlirlər 11  

Ödənilmiş digər əməliyyat və inzibati xərclər (4862) (4858) 

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş 
xalis pul vəsaitləri 55130 

140708 

Ödənilmiş mənfəət vergisi (3604) (1497) 

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 51526 139211 

 
 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul vəsaitləri  
 

Kredit təşkilatında yerləşdirilmiş məbləğlər (70399) (57650) 

Kredit təşkilatları tərəfindən ödənilmiş məbləğlər 11816 26171 

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının alınması  (112558) (196876) 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınmasından 
daxilolmalar 102860 91526 

Əks "repo" razılaşmaları üzrə pul vəsaitlərinin yatırılması (122402)                                        

Əks "repo" razılaşmalarının ödənilməsindən daxilolmalar 121396 11015 

Alınmış investisiya gəliri 21180 14387 

Torpaq satışından daxiolmalar                                     

Əmlak və avadanlıqların alınması (1117) (318) 

Qeyri(maddi aktivlərin alınması (410) (368) 

Əmlakın və avadanlığın satışından daxilolmalar 86 68 

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş)/ əldə edilmiş xalis 
pul vəsaitləri (49548) (112045) 

   
 

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  
 

Dividendlərin ödənilməsi (20700) (17120) 

Repo əməliyyatlarından mədaxil  1501 

Repo əməliyyatlarına görə  məxaric (11534) (18000) 

 (440)  

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə edilmiş xalis pul vəsaitləri (32674) (33619) 

   
 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta 
məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri  1 

(20) 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis 
(azalma)/artma (30695) (6473) 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə 48075 54548 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna 17380 48075 

 


