Müstəqil Auditorların Rəyi
Xalq Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarına və İdarə Heyətinə:
Biz, Xalq Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (“Şirkət”) 31 dekabr 2012-ci il tarixinə təqdim edilən maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, səhmdar
kapitalında dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, eləcə də əsas uçot prinsiplərinin
xülasəsindən və digər izahlı qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq.
Rəhbərliyin maliyyə hesabatları ilə bağlı məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları əsasında hazırlanmasına və
düzgün təqdimatına cavabdehdir. Rəhbərliyin məsuliyyət sahəsinə aşağıdakı vəzifələr daxildir: maliyyə
hesabatlarının saxtalaşdırılmadan və ciddi təhriflərə yol vermədən hazırlanması və düzgün təqdimatı üçün
daxili nəzarət sisteminin planlaşdırılması, tətbiqi və aparılması; müvafiq mühasibat uçotu normalarının
seçilməsi və tətbiqi; və şəraitə müvafiq mühasibat proqnozlarının hazırlanması.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz apardığımız audit əsasında maliyyə hesabatları haqqında rəy bildirməkdir. Biz auditi
Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq həyata keçirdik. Həmin standartlar tələb edir ki, biz etik
tələbləri təmin etməklə yoxlamanın aparılmasını elə planlaşdıraq və həyata keçirək ki, maliyyə
hesabatlarında əks olunmuş məlumatlarda ciddi təhriflərin olmadığına kifayət qədər əmin olaq.
Audit zamanı maliyyə hesabatlarında əks olunan məbləğ və açıqlamaları təsdiq edən audit sübutlarının əldə
edilməsi üçün prosedurlar yerinə yetirilir. Bu prosedurlar auditorun mühakiməsindən, o cümlədən maliyyə
hesabatlarında səhv və saxtakarlıqla bağlı ciddi təhrif risklərinin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq seçilir.
Həmin riskləri qiymətləndirərkən, auditor şəraitə münasib olan audit prosedurlarının planlaşdırılması
məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi ilə bağlı olan
daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir, lakin bu zaman müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi
barədə rəy bildirmək məqsədini qarşısına qoymur. Audit yoxlamasına həmçinin rəhbərlik tərəfindən tətbiq
edilmiş mühasibat uçotu normalarının və verilən mühasibat proqnozlarının müvafiqliyinin, eləcə də maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimat şəklinin qiymətləndirilməsi daxildir.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz auditor sübutu rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.
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Rəy
Bizim rəyimizcə, maliyyə hesabatları Xalq Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2012-ci il
tarixinə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun
olaraq düzgün əks etdirir.
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