
manatla

Sətr kodu İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

568527,50 620493,16

2200000,00 2484324,89

50324,77 74283,27

6029849,36 5783055,79

6029849,36 5783055,79

100000,00 100000,00

8948701,63 9062157,11

5716717,66 9557251,68

3123737,33 4132039,14

10944,00 113225,24

113225,24

10944,00

635969,08

1946067,25 5311987,30

73677282,99 116074959,63

3854,12 7,55

3759318,75 3074056,52

97088,52 2872388,37

69799456,92 110096924,65

17564,68 31582,54

2498503,23 4228732,90

2498503,23 4228732,90

550493,37 9126313,85

550493,37 9126313,85

440727,29 518581,54

440533,89 518540,25

193,40 41,29

82883724,54 139505839,60

91832426,17 148567996,71

Cəmi qısamüddətli aktivlər

CƏMİ AKTİVLƏR

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

Sair qısamüddətli aktivlər:

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

                      verilmiş  avanslar

                      təhtəl hesablar

Sair aktivlər

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

                     dövlət qiymətli kağızları

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

                     sair maliyyə aktivləri

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

                     kassa 

                     hesablaşma hesabı 

                     valyuta hesabı 

                     depozit hesablar 

                     sair pul vəsaitləri 

               asılı təşkilatlar üzrə

               büdcə üzrə 

               iddia tələbləri üzrə 

               işçi heyəti üzrə 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

               sair debitorlar

               birbaşa sığorta üzrə

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

                 - təkrarsığortaçı üzrə

                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sair maliyyə aktivləri

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A K T İ V L Ə R

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Ehtiyatlar

Debitor borcları:

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 : 31.12.2015 tarixinə

Qeyri-maddi aktivlər

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

               dövlət qiymətli kağızları



Sətr kodu
Hesabat 

dövrünün sonuna

Hesabat 
dövrünün 

sonuna

40250000,00 40250000,00

0

4457178,57 15419212,6

15406479,03

4457178,57 4457178,57

-4444445,00

44707178,57 55669212,60

45600203,16 89169391,52

45600203,16 89169391,52

0 0

0 0

59648,28 373246,97

59648,28 373246,97

45659851,44 89542638,49

1091165,05 2987768,26

3000,00 3248,47

2406742,54

10720,94 11052,13

119781,29

957662,82 566725,12

288180,73 267999,99

288180,73 267999,99

Sair öhdəliklər 86050,38 100377,37

1465396,16 3356145,62

47125247,60 92898784,11

91832426,17 148567996,71

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

                  asılı təşkilatlar üzrə

                  sair kreditorlar

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları:

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  təkrarsığortalı üzrə 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

                  sair kreditorlar

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

                  təkrarsığortaçı üzrə

Kreditor borcları :

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

                  asılı təşkilatlar üzrə

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

              (ödənilməmiş zərər)
              Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları:

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

              digər kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

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

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

Emissiya gəliri



manatla

Əsas əməliyyat gəliri:

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

Sair gəlirlər 

Əsas əməliyyat xərcləri:

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

                             tənzimləmə xərcləri

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

İşlərin aparılması xərcləri 

Sair xərclər 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

Mənfəət vergisi

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

                             muzdlar üzrə
61426,12

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 : 31.12.2015 tarixinə

 ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər Məbləğ

54793737,51

54513129,96

9967,24

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 209214,19

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 16349520,08

-34993367,88

İnvestisiya gəlirləri üzrə 9215064,71

Subroqasiya gəlirləri

17863077,91

CƏMİ  GƏLİRLƏR 46878512,25

Xərclər

18004470,32

CƏMİ  XƏRCLƏR 27555745,08

19322767,17

956611,50

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 698338,74

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

19322767,17

3916288,14

15406479,03

9530166,56

21108,2




