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:

Standard Insurance

Hesabat dövrü ___________________01.01.2015 il_____________________________
manatla
İlin əvvəlinə

Hesabat
dövrünün
sonuna

2571872,31

2 442 371,06

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

439223,59

462 885,00

Qeyri-maddi aktivlər

950219,72

979599,78

0

0,00

2168704,92

2 168 704,92

586544,24

586 544,24

6716564,78

6 640 105,00

AKTİVLƏR

Sətr
kodu

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin
kapitallaşdırılması

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

279617,81

305216,33

Debitor borcları:

2578378,71

3 747 707,89

1390944,18

1 569 402,70

941601,43

1946878,31

- təkrarsığortaçı üzrə

337956,65

992 221,02

- təkrarsığortalı üzrə

603644,78

954 657,29

99060,61

77 468,30

146772,49

153 958,58

11911701,41

10 030 472,00

0

0,00

hesablaşma hesabı

405551,62

3 450 139,82

valyuta hesabı

7083649,79

2 658 332,18

4422500

3 922 000,00

2630173,34

5 701 937,06

2630173,34

5 701 937,06

18651,77

0,00

birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə
iddia tələbləri üzrə
işçi heyəti üzrə
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:
kassa

depozit hesablar
sair pul vəsaitləri
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş avanslar

təhtəl hesablar

18651,77

Sair aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər

17418523,04

19 785 333,28

CƏMİ AKTİVLƏR

24135087,82

26 425 438,28

İlin əvvəlinə

Hesabat
dövrünün
sonuna

11000000

11 000 000,00

1209750,49

1 538 739,36

1043482,24

467 617,59

166268,25

1 071 121,77

12209750,49

12 538 739,36

11096423,94

11024490,24

11096423,94

11024490,24

168787,74

247 261,08

0

0,00

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R

Sətr
kodu

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)
bağlı

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital
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:

0

0,00

0

0,00

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

11265211,68

11 271 751,32

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

78184,88

33 472,18

78184,88

33 472,18

gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:
təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

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

0

digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

78184,88

0

33 472,18

Sair öhdəliklər

581940,77

2 581 475,42

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

660125,65

2 614 947,60

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

11925337,33

13 886 698,92

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

24135087,82

26 425 438,28

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin
cəmi*
* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.
Azərbaycan
Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyinin
5 dekabr 2008ci 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:

Standard Insurance

Hesabat dövrü ___________________01.01.2015 il_____________________________
ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər
Əsas əməliyyat gəliri:

payı üzrə
komissyon

Məbləğ
20914246,81

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

16705254,29

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

1044370,68

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların

1179633,94

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
muzdlar üzrə

1984987,9

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya
mənfi)

3143697,42

İnvestisiya gəlirləri üzrə

502053,09

Subroqasiya gəlirləri

160429,49

654884,92

Sair gəlirlər

25375311,73

CƏMİ GƏLİRLƏR
Xərclər
Əsas əməliyyat xərcləri:

17494382,73

sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri

üzrə

7099903,54
649204,64

qaytarılan sığorta haqları üzrə

565,25

tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları

üzrə

9666643,99

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar

üzrə

78065,31

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

7383199,53

İşlərin aparılması xərcləri

30111,88

Sair xərclər

24907694,14

CƏMİ XƏRCLƏR

467617,59

Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

467617,59

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

467617,59

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR
manatla
Göstəricilərin adları

A1

Mənfəətdən vergi

A2

Əlavə dəyər vergisi

A3

Gəlir vergisi

A4

Əmlak vergisi

A5

Torpaq vergisi

A6

Aksizlər

A7

Ödəmə mənbəyində vergi (4%)

A8

Sair vergilər

A9

Sosial sığorta və təminat

A10 Məcburi ödənişlər (0,3%)

Hesablanmışdır

Faktiki ödənilmişdir

50205,31

236859,43

236859,43

28019,11

33092,86

191034,31

191034,31

A11 İqtisadi sanksiyalar

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ “STANDARD INSURANCE”
SIĞORTA ŞİRKƏTİNİN rəhbərliyinə
Biz, ASC “STANDARD İNSURANCE” Sığorta ŞirkəDnin 31 dekabr 2014-cü il tarixinə olan dövr üzrə
balans, maliyyə nəDcələri və onların isDfadəsi haqqında hesabat və balansa əlavədən ibarət olan maliyyə
hesabatlarının və vergi bəyannamələrinin düzgünlüyünün audiDni aparmışıq.
CəmiyyəDn rəhbərliyi göstərilən maliyyə hesabatlarının və vergi bəyannamələrinin Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvaﬁq tələblərinə, Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına
uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üzrə məsuliyyət daşıyır. Həmin məsuliyyətə
_rıldaqçılıq və ya səhv nəDcəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli səhvlər olmayan maliyyə

hesabatlarının və vergi bəyannamələrinin hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvaﬁq daxili
nəzarəDn təşkili, tətbiqi və saxlanması; müvaﬁq uçot siyasəDnin seçilməsi və tətbiqi; və müəyyən şəraitə
münasib olan uçot ehDmallarının müəyyən edilməsi daxildir.
Bizim vəzifəmiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları və vergi bəyannamələri üzrə
rəy ifadə etməkdir. Biz audiD beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar bizdən eDk
normalara riayət etməyi və audiDn planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə hesabatlarında və vergi
bəyannamələrində əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi
tələb edir.
Auditə maliyyə hesabatlarında və vergi bəyannamələrində göstərilən məbləğlər və açıqlamalar
barədə audit sübutunun əldə edilməsi üçün prosedurların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar,
eləcə də _rıldaqçılıq və ya səhv nəDcəsində yaranmasından asılı olmayaraq, maliyyə hesabatlarının və vergi
bəyannamələrinin əhəmiyyətli səhvlər riskinin qiymətləndirilməsi bizim mülahizələrimiz əsasında
aparılmışdır. Auditə, həmçinin, tətbiq edilmiş uçot prinsiplərinin və CəmiyyəDn rəhbərliyi tərəﬁndən edilmiş
mühüm ehDmalların qiymətləndirilməsi, o cümlədən ümumilikdə maliyyə hesabatlarının və vergi
bəyannaməlirinin təqdim edilməsi üzrə qiymətləndirilmənin aparılması daxildir.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyim audit sübutları auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvaﬁq
əsası təmin edir.
Rəy
Bizim ﬁkrimizcə, 31 dekabr 2014-cü il tarixinə CəmiyyəDn maliyyə hesabatları və vergi bəyannamələri
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvaﬁq tələblərinə, Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik
aktlarına uyğun olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.
Müstəqil auditorun hesabab 19.03.2014-cü il tarixdə eyni qüvvəyə malik iki nüsxədə tərDb
edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat subyekDndə, ikincisi isə ikincisi isə Kaspian KonsalDnq Auditor
ŞirkəDndə saxlanılır.

