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ХУЛОСАИ АУДИТОРЙ

доир ба воқеъияти ҳисоботи молияви
ҶДММ «Суғуртаи Шарк» барои соли 2020
Субъекти аудит

ҶДММ «Суғуртаи Шарк»

Суроғаи ҳуқуқӣ:

Ҷумхурии Тохиистон, шахри Душанбе, нохияи И.
Сомони, хиёбони Рудаки 137

Қайди давлатӣ:

Иқтибос аз Фехрести ягонаи давлатии шахсони хукуки
дар бораи бақайдгирии давлатии ҶДММ “«Суғуртаи
Шарк» аз
РЯМ 0110020928
РМА 010096135

Аудитор:

ҶДММ «Ориён Аудит С»

Суроғаи ҳуқуқӣ:

Ҷумхурии Тохиистон, нохдяи Рӯдаки, хамоати
Турсунзода, дехаи. Истиқлол, б. 9, х 63

Қайди давлатӣ:

Иқтибос аз Фехрести ягонаи давлатии шахсони хукуки
дар бораи бақайдгирии давлатии ҶДММ “Ориён Аудит
С” аз 10.05. 2012.
РЯМ 0410006695;
РМА 040022686;

Ихозатнома (литсензия):

Ихозатнома оид ба амали намудани фаъолияти аудитори
ЙМ № 0000122 аз 26 майи соли 2018, ки аз xониби
Вазорати молияи Хумхурии Тохикистон ба мухдати 5
(панx) сол дода шудааст ва Ичозатнома оид ба амали
намудани фаъолияти аудитори ташкилотхои сугуртави
ФАС № 0000003 аз 30.01.2020, ки аз тарафи Бонки миллии
Тохикистон, ба мухлати панx сол, дода шудааст

Суратҳисоб
БИК
{исоби мурсал
бонк:

20202972780800001859
350101808
20402972418081
Филиали ҶСП «Спитаменбонк» дар ш. Душанбе

Дар санхиши аудиторӣ
ширкат варзиданд:

Аудиторон: Rаюмов Rурбонали

Мо аудити [исоботи молиявии пешниходшудаи Ҷамъияти дорои масъулияти
махдуд «Суғуртаи шарк» (минбаъд Ҷамъият) воқеъ дар шахри Душанбе, нохияи И.
Сомони хиёбони Рудаки 137, ки иборат аз Тавозуни мухосибави, ба ҳолати 31 - уми
декабри соли 2020, хдсоботхр оиди фоида ва зарар, хдсобот оиди гардиши воситахри
пули ва хисобот оиди тағйирот дар сармоя барои соли молиявие, ки дар санаи
Субъекти аудит ҶДММ «Суғуртаи Шарк» « S '

Аудитор «Ориён Аудит С»
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қайдшуда ба анхом мерасад, гузаронидем, инчунин қисмати ихрои аслии сиёсати
баҳисобгири ва рақамҳои нишон додашуда, ба [исоботи молияви санхида шуданд.

Масъулияти рохбарият барои тайёр намудани ҳисоботҳои молияви:
Ҷавобгари барои эътимоднок, аз руи шакли муқараршуда, тартиби пешбурди
бахисобгирии мухосиби, мутобиқ бо қонунгузории Ҷумхурии Тохикистон, мувофиқи
талаботи қонуни Ҷумхурии Тохикистон «Дар бораи мухосибот» тайёр намудан, ба
пурраги ва дуруст пешниҳод намудани [исобот ба зиммаи рохбарияти ҶДММ
«Суғуртаи шарк» вогузор шудааст.
Масъулияти мазкур дар бар мегирад, ворид намудану дастгирии системаи
назорати дохили, оиди тайёр намудан ва пешниҳод намудани [исоботи молияви,
дорои тахрифи қатъие, ки дар натиха, суистеъмолкуни ва иштибоххои ба [исоботи
молияви таъсиррасонанда намебошад. {амчунин барои интихоб ва истифодабарии
сиёсати бахисобгирии лозима ва истифодаи [олатхои асосноки баҳодиҳии
бахисобгири аст.
Масъулияти аудиторон
Мо уҳдадор [астем, ки изхори фикру ақидохои худро оиди дурустии [исоботи
мазкури молияви дар асоси аудити гузаронидашуда, байён намоем. Мо аудитро
мувофиқи Стандартҳои байналмилалии фаъолияти аудиторӣ ва санадҳои дигари
меъёрии хуқуқи амалкунандаи Ҷумҳурии Тохикистон, гузаронидем. Стандартхои
фаъолияти аудиторӣ, талаботи ягонаи тартиби амали намудани фаъолияти аудиторӣ,
ба расмият даровардани натихаҳо ва назорати сифатноки аудит буда, аз мо талаб
менамояд, ки меъёрҳои одоби гузаронидани аудитро риоя намуда, [амчунин
банақшагири ва гузаронидани санхиши аудиториро, бо мақсади боварии комил пайдо
кардан, оиди вухуд надоштани таҳрифҳои қатъи дар [исоботи молияви, амали
намоем.
Аудит дорои истифодаи талаботҳои мавхудбуда, барои ба даст овардани
тасдиқи далелхои аудиторӣ нисбати рақамҳои нишондодашуда ва тавзеҳот, ба
ҳисоботи молияви истифода бурда мешавад. Интихоби амалиётҳои тартиботи
мавхудбуда, аз руи афкори касбии аудитор асос ёфта, [амчунин баҳодиҳии хавфи
вухуд доштани таҳрифҳои қатъи дар [исоботи молияви, ки дар натиха ба хатогиҳо
рох додан ё худ суистеъмол кардан ба вухуд меоянд, вобаста ва асоснок карда
мешавад.
Баҳодиҳии тавакалии чунин хавфҳо, дида баромадани системаи назорати
дохили нисбати тайёр ва пешниҳод намудани [исоботи молиявии асли, бо мақсади
дида баромадани аудит, дар асоси тартиботи мавхуда, ки дар холатҳои мазкур
истифода бурда мешаванд, на ба мақсади иброз намудани фикру андеша, оиди
самаранокии системаи назорати дохили, балки бо мақсади таҳияи дурусти системаи
назорати дохила мебошад.
Аудит таҳлили принсипҳои баҳисобгири муҳосиби, [исоботи муҳосибави ва
моҳиятнокии баҳодиҳиро, ки аз хониби роҳбарият омода шудааст, ва [амчунин
баҳодиҳии умумии [исоботи молиявиро дорост. Аудит бо тариқи интихоби
гузаронида шудааст.
Субъекти аудит ҶДММ «Суғуртаи Шарк» ЩЩШШ

Аудитор «Ориён Аудит С»
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Мо хдсоб мекунем, ки аудити аз ч,ониби мо гузаронида шуда барои ифода
намудани фикру андешаи мо асос шуда метавонад.
Ақидаи аудитор:

Бо ақидаи мо, ҳисоботи муҳосибии (молияви) пешниқодшуда, шафофият,
эътимодноки ва дараҷаи аниқии ҳисоботи муҳосибии (молияви) Ҷамъиятро дар ҳама
чдбҳақои мавч,удаи давраи аудит ба пурраги иникос менамояд.
Ҳисоботи молиявии пешниҳодшуда, аз руи шакли муқараршуда, мутобиқи
тартиби пешбурди баҳисобгирии муҳосиби ва стандартной байналмилалии ҳисоботи
муҳосиби (СБХ,М) ба роҳ монда шуда, натиҷаҳои фаъолияти хочдги, ҳолати молияви,
моликият ва гардиши воситаҳои пулиро, дар марқилаи мазкур ба санаи қайдшуда,
дуруст инъкос менамояд.

С. Ғафурзода

Субъекти аудит ЧДММ «Суғуртаи Шарк»

Аудитор «Ориён Аудит С»
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Ҳисобот оиди даромади умумии
ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
барои соле, ки дар санаи 31 -уми декабри
соли 2020 ба анч,ом мерасад.
(Хдзор сомони)

Моддахо

Даромади молияви
Харочоти молияви
Даромади молиявии соф
Харочоти амалиёти
Даромади амалиётии соф
Даромади (харочоти) гайриамалиёти
Фоидаи то андозбанди
Андоз аз даромад
Фоидаи соф

Эзох

Эзох

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2020

708,9
-90,3
618,6
-583,1
35,5
87,1
122,6
-28,1
94,5

Маълумоти ҳисобот оиди даромади умуми бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзохи дар сахифаи 13-14
кайдшуда, ки кисмати чудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиханд, дида
баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.

Субъекта аудит ҶДММ «Суғуртаи Шарк» 'ЩтМШ

Аудитор «Ориён Аудит С»
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Хдсобот оиди ҳолати молиявии
ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
барои соле, ки дар санаи 31 -уми декабри
соли 2020 ба андом мерасад.
(Хдзор сомони)

Моддахо
Дороихо:

Эзох

2020

2019

Дороихои гардон:

•
•
•
•
•

Воситахои пули
Амонатхои гузошташуда
Активхои сугуртави
Карзхо ва вомхои додашуда
Андозхои пешпардохтшуда

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

24,4
591,0
128,7
314,0
7,8
1065,9

94,2
691,0
801,4
516,1
26,6
2125,9

5.5
5.7

82,4
0,0
82,4
1148,3

68,0
0,8
68,8
2194,7

5.6
5.7

0,0
19,9
19,9

9,5
36,2
45,7

5.10

671,2
691,1

1554,5
1600,2

5.11

500,0

500,0

5.12
5,13

-42,8

94,5

457,2
1148,3

594,5
2194,7

Чамъ дороихои гардон:
Дороихои гайригардон:

Воситахои асоси
Дороихои гайримодди
Чамъ дороихои гайригардон:
Хамаги дороихо:
Ухдадори ва сармоя
Ухдадорихои дори:

• Ухдадорихои хисобшуда
• Ухдадорихои сугуртави
Чамъ ухдадорихои дори:
Ухдадорихои дарозмудат:

• Ухдадорихои сугуртавии дарозмудат
Чамъ: Ухдадорихои дарозмудат
Хамаги ухдадорихо:
Сармояи худди

•
•
•
•

Сармояи гузошташуда
Сармояи иловаги
Фоидаи таксимношуда
Сармояи захирави

Чамъ сармояи худи
Хамаги Ухдадорихо ва сармоя:

Маълумоти қисобот оиди қолати молияви бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзохи дар сахифаи 14-15
кайдшуда, ки кисмати чудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкурро ташкил медиханд, дида
баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.

Шарипов С. Ф.

Субъект аудит ҶДММ «Суғуртаи Шарк»

Мадидова М. А.

Аудитор «Ориён Аудит С»
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Ҳисобот оиди гардиши воситахои пули
ЧДММ «Сугуртаи НТарк» барои соле,
ки дар санаи 31 -ум и декабри соли 2020 ба анч,ом мерасад.

(Хдзор сомони)
Эзох

Модцахо
1.Фаъолияти амалиёти
Воридот маблагхои пули:

1211,6
87,1
0,0

• Пардохт азхисоби аъзохаккии сугуртави
• Фоизхо аз руи амонатхо
• Дигар воридот аз фаъолияти амалиёти
Хамаги воридот

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020

1298,7

Содироти маблагхои пули:
Мукофотпулии Сугуртави
Подоши сугуртави
Азнавсугуртакуни
Пардохти андоз аз фоида
Пардохти дигар андозхо
Пардохти музди мехнат ва андози ичтимои
Пардохти хизматрасонихо
Дигар пардохтхои амалиёти

0,8
573,1
10,4
38,9
270,0
100,5
233,1
1226,8

Хамаги содироти маблагхои пули:

Харакати софи воситахои пули аз фаъолияти амалиёти

71,9

2. Фаъолияти сармоягузори
Воридот:

0,0

• Сармояи гузошташуда
Содирот:

• Ба даст овардани воситахои асоси

0,0

• Хакку сахмхо

0,0
0,0

Чамъ харочот:

Харакати софи воситахои пули аз фаъолияти
сармоягузори
Фаркияти курби - даромадхо
Тагийроти софи воситахои пули

0,0
0,0
71,9
22,4
94,3

Воситахои пули ба аввал
Воситахои пули дар охир

Маълумоти ҳисобот оиди гардиши воситахои пули бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзохи дар
сахифаи 13-14 кайдшуда, ки кисмати чудонашавандаи х,исоботи молиявии мазкурро ташкил
медиханд, дида баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.

Шарипов С. Ф.

Субъекта аудит ҶДММ «Суғуртаи Шарк»

Аудитор «Ориён Аудит С»
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Ҳисобот оиди тагийрот дар сармояи
ЧДММ «Сугуртаи Шарк»
барои соле, ки дар санаи 31 -уми декабри
соли 2020 ба андом мерасад

Чамъ

457,2

-42,8

500.0

Бакия ба 01.01.2020

Сармояи захирави
(сугуртаи)

Номгуи нишондихандахо

Фоидаи
таксимнашуда

Сармояи
гузошташуда

Сармояи иловаги

(Хдзор сомони)

94,5

Фоидаи софи давра
Тагйрот дар сиёсати
бахисобгири
Тасхехи сармояи захирави
Хакку сахмхо
Тагйирот дар захирахо

594,5

94,5

500,0

Бакия ба 31.12.2020

Маълумоти ҳисобот оиди тагийрот дар сармоя бояд дар мачмуъ бо нишондоди эзохи дар сахифаи
15-16 кайдшуда, ки кисмати чудонашавандаи қисоботи молиявии мазкурро ташкил медиханд, дида
баромада шавад.

Санаи 06.06.2021.

Шарипов С. Ф.

Субъекта аудит ЧДММ «Суғуртаи Шарк»

Мадидова М. А.

Аудитор «Ориён Аудит С»
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АРИЗАИ РОҲБАРИЯТ
ОИДИ ҶАВОБГАРИ НИСБАТИ ТАЙЁР КАРДАН ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ
ҲИСОБОТҲОИ МУҲОСИБИ (МОЛИЯВИ) БАРОИ ДАВРАИ САНҶИШ.

Аризаи зерин, ки бояд дида баромада шавад, (дар якчряги бо шарҳи
ухдадориҳои аудиторы мустаъқил нигох, дошта мешавад) дар пешнихрди ҳисоботи
аудиторы мустаъқил, бо мақсади махдуд намудани чдвобгарихри аудиторон ва
роҳбарият нисбати ҳисоботи мухрсибии (молияви) санчдпншаванда.
Роҳбарият давобгу мебошад, нисбати тайёр намудани ҳисоботҳои мухрсиби
(молияви), ва дарадаи аниқии иниқоси қисоботи муҳосибии (молияви), дар ҳама
дабқаҳои аслии давраи сандишшаванда, ҳамчунин, натидахри фаъолияти ходаги,
ҳолати молияви, моликият ва гардиши воситахри пули, дар марҳилаи мазкур ба санаи
қайдшуда, аз руи шакли муқараршуда, мувофиқи тартиби пешбурди баҳисобгирии
мухрсиби, бо қонунгузории Ҷумҳурии Тодикистон.
Дар холати тайёр намудани ҳисоботдои муҳосиби (молияви), рохбарият чавобгу
мебошад, нисбати:

• интихоби усулхои пешбарии баҳисобгирии мухрсиби ва истифодаи мунтазами
онҳо дар муҳосибот;
• истифодаи асосноки баҳодиҳи ва баҳисобгири;
• риоя намудани талаботқои Стандартхри байналмилалии хдсоботхри муқосиби
(СБҲМ) ва кушодани тамоми дуршавиҳои муҳим аз СБҲМ дар ҳисоботҳои
молияви;
• тайёр намудани хдсоботхри молияви дар хрлати норасогиҳое, ки корхона
фаъолияташро бо назардошти дурнамо давом дода метавонад. Ба истиснои
далелхри қаллоби, ва дигар суиистифодабариҳо.
•

Инчунин рох,барият давобгу ҳаст, нисбати:

• Таҳия, татбиқ ва таъмини амалисозии низоми самарабахш ва боэътимоди
системаи назорати дохила;
• Нигохдории низоми баҳисобгирии муҳосибии имконпазир, ки имконият
медиҳад то дар хдма хрлат дар сатҳи зарурии сахрхдят маълумот дар бораи
ҳолати молиявии корхона омода ва мувофиккати баҳисобгирии мухрсибави
мутобики талаботхои СБХМ таъмин карда шавад;
• дори намудани баҳисобгирии муҳосиби мутобики қонунгузори ва стандартной
баҳисобгирии муҳосиби Ҷумхурии Тодикистон;
• андешидани чорахр дар худуди салохдяти худ бах>ри таъмин намудани
нигохдории дороихри Корхона;
• ошкор ва пешгири намудани далелхри қаллоби, хатогихр ва дигар
суистифодабариҳо.
дмСйяти дорой масъулияти махдуди «Суғуртаи шарк»»
Шарифов Солех Фаридунович
(Ному насаби рохбар)

Мачидова Маъруфахон Абдухакимовна
(Ному насаби сармуҳосиб)

Санаи аризаи мазкур 26.05.соли 2021
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Тавзеқот ба ҳисоби молиявии ҶДММ «Суғуртаи Шарк»
барои соле, ки ба 31 - уми декабри соли 2020 андом меёбад.
Тавзеҳот ба [исоботи молияви принсипҳои асосии методологии тартиб додани
хдсоботхри молиявиеро, ки корхона қабул кардааст, иникос менамояд. Роҳбарияти
корхона сиёсати баҳисобгириро бояд чунин интихоб ва қабул намояд, ки [исоботи
молияви ба талаботи Стандартҳои байналмилалии [исоботи мухосиби (СБ{М )
давобгу буда, бо назардошти сохтори худ, мансубияти соҳави ва дигар хусусиятҳои
фаъолият, мустақилона сиёсати бахдсобгирии худро таҳия намояд.
{исоботи молияви принсипҳои умумии таҳия ва тартиби петттнихрди
ҳисоботҳоро муқарар намуда, ошкор намудани сиёсати баҳисобгири, дигар
нишондих,андах,о ва тавзеҳоти дахлдорро, ки лах,зах,ои мухими фаъолияти корхонаро
тадассум менамояд, пешбини намудааст.
{исоботи молиявии Ҷамъият бо асъори миллии Ҷумхурии Тодикистон сомони тартиб дода шудааст.
1. Маълумот дар бораи шахси санчишшаванда:
Номи пурраи Ҷамъият мутобики хуччатхои таъсисие, ки бо тартиби мукарари
ба кайд гирифта шудаанд - Ҷамъияти дорои масъулияти махдуди «Сугуртаи Шарк»
(минбаъд «Ҷамъият»), мутобики Кодекси граждании Ҷумхурии Тодикистон, Қонуни
Ҷумҳурии Тодикистон «Дар бораи Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» ва дигар
санадхои меъерию хукукии Ҷумхурии Тодикистон, таъсис дода шуда, фаъолият
дорад.
Ҷамъият 23 июни соли 2015 таъсис дода шуда, дар Равзанаи ягона бакайди
давлати гирифта шуда, ба Ҷамъият раками ягонаи мушаххас тахти раками
0110020928, дода шудааст. Ҷамъият дар назди нозироти андози нохияи И. Сомони,
хисоботдиханда буда дорои раками мушахахаси андозсупоранда 010096135, мебошад.
Муассисони Ҷамъият мувофики Иктибос аз фехрести ягонаи давлати ба санаи
23.06.2015, шахсони вокеъи, резидентхои Ҷумхурии Тодикистон мебошанд, ки дар ин
Иктибос кайд карда шудаанд.
Сармояи оинномавии Ҷамъият мувофики Иктибоси мазкур ба маблаги 500 000
(панчсад хазор) сомони тасдик карда шудааст.
Ҷамъият бо максади ба даст овардани фоида ташкил карда шудааст, намуди
асосии фаъолияти шахси хукуки, фаъолияти сугуртави мебошад.
Ҷамъият дар давоми панч соли ширкат дар бозори суғуртавии Ҷумхурии
Тодикистон мавқеи устуворро ишғол намудааст. Айни замон ташкилоти суғуртавӣ
дар бозори суғуртавӣ босуръат инкишоф меёбад ва сохдби иқтидорхои баланди
кадрӣ мебошад.
Ҷамъият бо суғуртакунии ихтиёрии шахсони хуқуқии шаклхои гуногуни
моликият ва шахсони вокеӣ машғул мебошад. Мутобиқи ичозатномаи амалкунанда,
ки аз тарафи Бонки миллии Точикистон, ФС № 0000023 аз 22.09.2020, намудхои
нисбатан серталаби суғуртаро дар бозори молиявӣ баррасӣ менамояд.
2.Асосхои пешниходи хдсоботи молияви
Асоси тахияи [исоботи молиявии Ҷамъият талаботи стандартхои
байналмилалии [исоботи молияви мебошад.
Хангоми тахияи [исоботи молияви ба сифати фарзияхои асоси усули хисобу
замкуни ва фарзия оиди мустакилии фаъолияти Ҷамъият, баромад мекунад.
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Усули хисобу замкуни онро дар назар дорад, ки таъсири амалиёт ва дигар
ходисахо дар лахзаи вокеъшавии онхо дар даврахои мувофики [исоботи эътироф
карда мешавад, на хангоми дохилшави ё пардохти хакикии воситахои пули.
Фарзия оиди мустакилияти фаъолият онро дар назар дорад, ки Ҷамъият ният ва
заруриятро оиди бархамхури, ё ихтисори мухими фаъолият дар ояндаи наздик
надорад.
2.1. Хайати [исобсти молияви
Ба хайати [исоботи молияви Ҷамъият дохил мешавад:
• ҳисобот оиди [олати молияви;
• ҳисобот оиди даромади умуми;
• ҳисоботи оиди гардиши воситахои пули;
• ҳисобот оиди тагийрот дар сармоя;
• эзохот ба [исоботи молияви
Тавзехот ба [исобот оиди [олати молияви
Хисобот оиди холати молияви, ахбороти иктисодиро дар бораи захирахои
корхона (дороихо), изхори даъво ба захирахо (ухдадорихо) ба хиссае, ки ба
сохибмулк таалук дорад (сармояи худи) дарбар гирифтааст. Дар [исобот оиди [олати
молияви, ухдадорихо ва дороихо аз руи мазмуну мундарича, яъне дороихо вобаста ба
дарачаи камшавии бозоргирии онхо ва ухдодорихои вобаста ба мухлати
бозпасгардони, гурухбанди карда шудаанд.
Хисобот оиди холати молияви, холати амволи ва молиявии корхонаро ба рузи
пешниходи [исоботхо тавсиф менамояд. {исобот оиди холати молияви ба санаи 31
декабри соли 2020, тартиб дода шудааст.
Хисобот оиди холати молияви дар шароити иктисоди бозоргони хамчун
сарчашмаи асосии ахборотхо барои истифодабарандагони умум хизмат мерасонад.
Аз руи [исобот оиди холати молияви ичроиши ухдадорихои Ҷамъият дар
назди муассисон, маблаггузорон, карздорон, фурушандахо, харидорон ва дигарон,
инчунин далели тахдиди пайдоиши душворихои молияви муайян карда мешавад.
Хар як карздории дебитори ва кредитори, ки аз амалиётхои вобаста ба тахвили
молу маводхои захирави, востахои асоси ва дороихои гайримодди пайдо шудаанд,
дурустии он бо санади мукоисави тасдик карда шудаанд.
Дар давраи [исоботии Ҷамъият соли таквими аст. Моддахои мухим дар
ҳисоботи молияви алохида пешниход ва шарх дода шудаанд. Моддахои гайри мухим
гурухбанди карда шудаанд.
2.2. Арзи [исоботи
Ба сифати асъори функсионали ва асъори пешниходи [исоботи молиявии
Ҷамъият асъори милии Ҷумҳурии Тохикистон - сомониро истифода мебарад.
3. Принсипхои асосии сиёсати баҳисобгири
3.1. Воситахои пули ва хамарзиши онхо
Воситахои пули ва хамарзиши онхо накдинаро дар хазинаи Ҷамъият ва
воситахои пулиро дар [исоботхои муҳосиби мукотиботии хори ва амонатхо ифода
менамояд.
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3.2. Активхои хори
Ҷамъият ба сифати дороихои хории дигар хисобхои гуногунро барои кабул,
харочоти пешпардохтгардида, пешпардохтхоро ба кормандон ва гайраро ба хисоб
мегирад.
3.3. Воситахои асоси
Воситахои асоси сараввал аз руи харочоти аслии барои ба даст овардани онхо
пардохтшуда бахогузори карда шуда арзиши онхо муайян карда мешаванд.
Баъди эътирофи арзиши аввалаи воситахои асоси, яъне аз руи арзиши ибтидои
бо тархи фарсудашавии чамъшуда ба хисоб гирифта мешаванд. Истехлоки воситахои
асоси мувофики меъёрхои дар Кодекси андози Ҷумхурии Тодикистон мукараршуда
хисоби карда мешаванд.
Барои хисоби фарсудашави аз руи хамаи воситахои асоси усули бакияи
камшаванда тибки моддаи 153 - и Кодекси андози Ҷумхурии Тодикистон истифода
мешавад. Бо максади мувофиксози бо талаботи СБХМ (IAS) 16 «Воситахои асоси»,
инчунин ба мукарароти сиёсати бахисобгирии Ҷамъият усули бакияи камшаванда аз
нав дида мешавад.
3.4. Ухдадорихои хори
Ҷамъият ба сифати ухдадорихои хории дигар бо усули хисобкуни объектхои
зеринро ба хисоб мегирад:
• Маоши кормандон ва хиссачудокунихо барои таъминоти ичтимои;
• Мукофотпулихо, рухсатпулихо ва дигар мукофотдихии кормандон;
• Андозхо:
• Пешпардохтхои гирифташуда;
• Ухдадорихо аз руи хисобкунии дигар харочотхои амалиёти вобаста ба
фаъолияти суғуртави.
3.5. Эътирофи даромад ва харочотхо:
Ҷамъият даромад ва харочотхоро
хисобузамкуни инъикос менамояд.

дар

[исоботи

молияви

бо

усули

3.6. Андозбанди.
Харочот оиди андоз аз фоида, ки дар [исобот оиди даромади умуми инъикос
мегардад, дар худ маблаги хисобкардашудаи андоз аз фоидаро мувофики
конунгузории амалкунандаи Ҷумхурии Тодикистон ифода месозад.
3.7. Амалиёт бо арзи хоричи.
Ҷамъият [исоботи молиявиро бо арзи милли тахия ва пешниход менамояд.
Хамаи амалиётхо бо арзи хоричи аз руи курби мукарарнамудаи Бонки миллии
Точикистон дар рузи амали намудани амалиёт, бо арзи милли инъикос карда
мешавад.
Азнавбаходихии бакияи хисобхо дороихо ва ухдадорихое, ки бо арзи хоричи
ифода гардидаанд, хар руз бо максади мукарарсозии фоида ё зарар аз тагийрёбии
курби асъор ва тахияи [исоботи молияви, инчунин дар дилхох рузи мох - бо максади
бадастории [исобот гузаронида мешавад.
Дар холати ба вучудоии фаркияти курби дар вакти азнавбаходихии моддахои
арзи Ҷамъият даромад ва харочотро аз фаркияти курби дар [исобот оиди даромади
умуми дар давраи вокеъшавии онхо эътироф месозад.
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Аз чониби Бонки миллии Точикистон дар санаи 31 - уми декабри соли 2020,
курби расмии арзи асъори хоричи чунин мукарар карда шуда буд.
Солхо
2019
2020

1 дол. ИМА
9,6872
11.30

1 рубли Русси
0,1560
0.1506

1 E UR
10,8448
13.8934

3.8. Сармояи худи
Сармояи худии Ҷамъият аз сармояи гузошташуда, фоидаи таксимношуда ва
захирахои аз хисоби фоидаи соф бунёдшуда, иборат аст.
4. {исобот оиди даромади умуми
Эзоҳи 4.1. Даромади молияви_____________________________({азор сомони)
Моддахо
Эзох
2020
Мукофот аз руи шартномахои сугуртави
1211,6
Дигар амалиётхои даромади сугуртави
Тасхехи захираи мукофотхои эътирофшуда
-611,8
Тасхехи хакки захираи мукофотхои
эътирофшудаи Азнавсугуртакуни
682,2
Азнавсугуртакуни
-573,1
Баргардонидани мукофотхои сугуртави
0
Чамъ даромадхои сугуртави
708,9
Эзоҳи 4.2. Харочотхои молияви
Моддахо
Мукофоти сугуртачиёни беруна
Тасхехи захираи зарари сугуртахо
Тасхехи кафолати захираи сугуртави
Хисоб кардан ба захираи чорабинихои эхтиёти
Пардохтхои сугуртави
Чамъ харочотхо
Эзоҳи 4.3. Харочотхои амалиёти
Моддахо
Харочоти музди мехнат
Андози ичтимои
Харочоти ичора
Харочоти пардохтхои хизматрасони
Андозхо ва пардохти онхо
Молхои дафтардори
Харочоти таъмир ва хизматрасонии техники
Харочоти таъмини компютери
Харочотхои сафархои хизмати
Карзхои дебитории беэътимод
Харочоти истехлоки воситахои асоси
Харочоти реклама
Харочоти хизматрасонии аудит
Субъекта аудит ЧДММ «Суғуртаи Шарк» « S '

Эзох

({азор сомони)
2020
0
3,2
50
36,3
0,8
90,3

Эзох

({азор сомони)
2020
236,0
59,0
9,6
34,0
46,5
51,0
32,3
43,9
47,0
10,0

Аудитор «Ориён Аудит С»

Саҳифаи 14

Харочотхои каммунали
Харочоти каммуникатсиони
Харочоти истифодаи кувваи барк
Харочоти сузишвори
Харочоти намояндаги
Харочоти эхсонкори
Дигар харочотхои маъмури
Чамъ Харочотхои аалиёти

1,4

12,4
583,1

Эзоқи 4.4. Дигар даромад ва харочотхои гайриамалиёти
Моддахо
Эзох
Даромади фоизхо
Даромад аз фаркияти курби
Даромад аз табдилдихи
Дигар даромадхои гайриамалиёти
Зарар аз сармоягузори
Зарар аз фаркияти курби
Зарар аз фуруши воситахои асоси
Зарар аз даромадхои гайриамалиёти
Чамъ Даромад (-харочот) - хои гайри амалиёти

({азор сомони)
2020
87,1
0
0
0
0
0
0
0
87,1

Эзохи 4.5. Андоз аз даромад
Аз руи моддаи мазкур дар [исобот оиди даромади умуми харочоти
хисобкардашудаи андоз аз фоида, тибки эломия дарч гардидааст.
Эзохи 5 {исобот оиди ҳолати молияви
Эзохи 5.1. Воситахои пули ва мубодилаи онхо
Моддахо
Воситахои пули дар хазина - сомони
Воситахои пули дар бонкхо - сомони
Воситахои пули дар бонкхо - арзи хоричи
Чамъ воситахои пули

0,5
21,9
0
22,4

({азор сомони)
2019
2020
591,0
691,0
0,0
0,0
591,0
691,0

Эзохи 5.2 Амонатхо
Моддахо
Амонатхои фаври бо арзи милли
Амонатхои фаври бо арзи хоричи
Чамъ амонатхо
Эзохи 5.3. Активхои сугуртави
Моддахо
Сахми сугуртакунанда дар захираи мукофотхои
эътироноф шуда
Сахми сугуртакунанда дар зарари дар пеш истода
Карздорихои дебитори аз руи амалиётхои сугурта
Чамъ активхои сугуртави
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({азор сомони)
2020
0,1
94,1
0
94,2

({азор сомони)
2020

2019
128,7
0,00
0,00
128,7
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Эзоҳи 5.4. Дигар активхои хори
Моддахо
Дигар карздорихои дебитори
Карздории дебитории кормандон
Сугуртаи пешпардохтшуда
Фоизхо барои кабул (бонк)
Хизматрасонихои пешпардохтшуда
Хисоббаробаркуни аз руи аъзохакии
сугурташудагон
Чамъ дигар активхои хори
Эзоҳи 5.5. Воситахои асоси
Моддахо
Бино ва иншоот
Тачхизоти идорави
Мебел ва лавозимот
Фарсудашавии чамъшуда
Чамъ воситахои асоси
Дороихои гайригардон
Фарсудашавии чамъшуда
Чамъ дороихои гайригардон

Эзоҳи 5.6. Ухдадорихои хисобкардашуда
Моддахо
Андоз аз нафака барои пардохт
Андоз аз даромад барои пардохт
Андози ичтимои барои пардохт
Андози рох барои пардохт
Андоз аз фоида барои пардохт
Дигар андозхо барои пардохт
Чамъ ухдадорихои хисобкардашуда

({азор сомони)
2019
2020
314,0
428,0
0,00
84,7
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

314,0

2019

2019

512,7

({азор сомони)
2020
65,8
48,2
31,6
82,4
0,0

38,6
31,4
2,0
68,0
0,6

0,0

0,6

({азор сомони)
2020
0
0,0
1,5
3,7
3,7
0,0
8,9

0,5
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
2,3

Эзоҳи 5.7. Ухдадорихо аз руи мукофотпулихои сугуртави
({азор сомони)
Моддахо
2019
2020
Ухдадорихо аз руи баргардониши
мукофотпулии сугуртави
0
0
Ухдадори аз руи дигар пардохти сугуртави
0
5,1
Ухдадори аз руи пардохти подоши сугуртави ба
сугурташудагон аз руи шартномае, ки барои
азнавсугуртакунони додашудааст
0
0
Ухдадори аз руи захирахои сугуртави
421,0
395,7
Подош ба кормандони сугурта
Чамъ ухдадорихои хисобшуда
426,1
395,7
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Эзоқи 5.8. Ухдадорихои дарозмудат
Моддахо
Захираи чорабинихои эхтиёти
Захираи мукофотхои эътирофшуда
Захираи гузашта аммо зарар эътирофнашуда
Дигар захирахои сугуртави
Чамъ захирахои бахои

({азор сомони)
2019
2020
260,2
296,5
143,7
825,9
55,5
58,9
211,8
373,2
671,2
1554,5

Эзохи 5.9. Сармояи эълоншуда
Дар модаи мазкури [исобот оиди [олати молияви маблаги гузошташудаи
муассисон нишон дода шудааст.
Эзохи 5.10. Фоидаи таксимношуда
Дар моддаи мазкури [исобот оиди [олати молияви натичахои фаъолияти
ташкилот дар давоми хамаи даврахои [исоботи нишон дода шудааст.
Эзохи 5.11. Сармояи захирави
Дар ин моддаи [исобот оиди [олати молияви маблаги захирахои аз хисоби
фоида ва харочот бунёдгардида тибки талаботи конунгузорихои амалкунандаи
Хумхурии Тодикистон инъикос гардидааст.
Эзохи 6. Амалиётхои ба ширкатти чонибхо алокаманд.
Дар давоми давраи [исоботи амалиётеро бо
нагузаронидааст

ашхоси

алокаманд

Эзохи 7. Ухдадорихои шарти
Рохбарияти Ҷамъият чунин мехисобат, ухдадорихои мухиме, ки метавонад
таъсири манфиро ба [олати молияви ва натичахои фаъолияти вай дар оянда
мерасонанд, вучуд надорад.
Эзохи 8.Ходисахои пас аз санаи ҳисоботи
Баъди санаи [исоботи ходисахои мухиме руй надодааст.
Хулоса
Тавзехот кисми таркибии [исоботи молияви буда дар он омилхои назарраси фаъолияти
корхона, ки дар дигар [исоботхои молияви бо таври возе[ кушода нашудаанд дарх ёфтааст.
{ангом и дар мутобиқат ба С Б {М тайёр намудани [исоботи молияви лозим аст, ки [ам аи қисмхои
хисоботи молияви ба [а р як талаботи стандартхо мутобиқат намояд. {ангоми риоя накардани яке
аз талаботи стандартхо сабаби риоя накардан ба талаботи ин стандарт ва таъсири он ба [исоботи
молияви ифшо мешавад.
Тавзехот дар шакли озод бо ёрии хадвалхо, асбобхои айёни ва дигар асбобхо, ки дарки
хисоботи молиявиро осон мегардонад, тайёр карда шудааст.
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