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 Qeydlər 2015 2014 

     

Ümumi sığorta haqları  65,036 49,377 

Təkrarsığortaçılara ötürülmüş sığorta haqları  (13,809) (8,137) 

Xalis sığorta haqları  51,227 41,240 

     
Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatında dəyişiklik, 

təkrarsığorta çıxılmaqla  (5,274) (2,185) 

Qazanılmış sığorta haqları, təkrarsığorta çıxılmaqla  45,953 39,055 
    

Sığorta hadisələri üzrə xərclər, təkrarsığorta çıxılmaqla  (30,220) (29,039) 
Haqq və komissiya gəliri, xalis 19 501 387 

Subroqasiya gəliri  186 211 

Sığorta fəaliyyətinin nəticələri 18 16,420 10,614 

     

İşçilərlə bağlı xərclər 20 (5,553) (4,040) 
Ümumi və inzibati xərclər 21 (2,297) (1,708) 

Marketinq və reklam xərcləri  (667) (575) 

Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri 10 (327) (253) 

Əməliyyat xərcləri  (8,844) (6,576) 
     

İnvestisiya gəliri 22 7,531 5,987 
Dəyərsizləşmə zərərləri 8, 9, 11 (115) (983) 

Məzənnə fərqindən gəlir / (zərər), xalis  7,200 (3) 

Digər gəlir / (xərclər)  84 (7) 

Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət  22,276 9,032 
     

Mənfəət vergisi xərci 15 (4,920) (1,732) 

İl üzrə mənfəət  17,356 7,300 

     

Digər ümumi (xərc) / gəlir    
Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən 

təsnifləşdirilməli olan digər ümumi (xərc) / gəlir:    

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları 
üzrə reallaşdırılmamış (zərərlər) / gəlirlər  (1,383) 62 

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları 
üzrə (zərərlər) / gəlirlərin vergiyə təsiri 15 276 (12) 

Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən 

təsnifləşdirilməli olan xalis digər ümumi (xərc)/ 
gəlir  (1,107) 50 

İl üzrə cəmi gəlir  16,249 7,350 
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 Qeydlər 
Səhmdar 

kapitalı 
Bölüşdürülmə
-miş mənfəəti 

Satış üçün 
mövcud olan 

investisiya 
qiymətli 

kağızları üzrə 
reallaşdırıl-

mamış 
gəlirlər/(zərər

lər) 
Cəmi  

kapital 

       

31 dekabr 2013-cü il  40,000 7,757 28 47,785 

       
Səhmdar kapitalının artırılması 

üçün pul vəsaitinin yatırılması 16 10,000 – – 10,000 

Dividendlər 16 – (5,991) – (5,991) 

İl üzrə cəmi gəlir  – 7,300 50 7,350 

31 dekabr 2014-cü il  50,000 9,066 78 59,144 

 
Dividendlər  16 – (7,300) – (7,300) 

İl üzrə cəmi gəlir  – 17,356 (1,107) 16,249 

31 dekabr 2015-ci il  50,000 19,122 (1,029) 68,093 
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 Qeydlər 2015 2014 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti    

Yığılmış sığorta haqqı  60,605 47,117 

Ödənilmiş təkrarsığorta haqqı  (10,723) (5,805) 

Sığorta hadisələri üzrə verilmiş ödənişlər  (31,434) (28,835) 
Sığorta hadisələri üzrə alınmış ödənişlər, verilmiş ödənişlərdə 

təkrarsığortaçıların payı  423 257 

Ödənilmiş haqq və komissiya  (333) (162) 

Alınmış haqq və komissiya  492 288 

Ödənilmiş marketinq və reklam xərcləri  (594) (558) 

İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər  (4,484) (3,604) 

Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər  (2,310) (1,714) 

Alınmış subroqasiya gəliri  186 211 

Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan reallaşdırılmış xalis zərərlər  - (7) 

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə 
edilmiş xalis pul vəsaitləri  11,828 7,188 

     

Ödənilmiş mənfəət vergisi  (2,489) (1,946) 

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri  9,339 5,242 

      

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti    

Alınmış faiz gəliri  6,330 5,280 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması  (19,769) (17,495) 

Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər  (36,611) (35,650) 

Kredit təşkilatları tərəfindən geri ödənilmiş məbləğlər  29,943 26,564 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınmasından 
daxilolmalar  21,744 13,285 

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması  (754) (389) 
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin satılmasından 

daxilolmalar 10 74 40 

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) 
xalis pul vəsaitləri  957 (8,365) 

     

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti    

Səhmdar kapitalının emissiyasından daxilolmalar 16 - 10,000 

Ödənilmiş dividendlər 16 (7,300) (5,991) 

Satış və geri alma əməliyyatları  (17) (4) 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş) / əldə 
edilmiş xalis pul vəsaitləri  (7,317) 4,005 

     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta 

məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri  6 1,948 - 

Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlərin bir hissəsi kimi təsnif 
edilmiş pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri   - (964) 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis 
artma / (azalma)  4,927 (82) 

     
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin 

əvvəlinə 6 2,646 2,728 

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin 
sonuna 6 7,573 2,646 

 

Şirkətin yerinə yetirdiyi qeyri-nağd əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

 Qeydlər 2015 2014 

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri    
Frontinq müqavilələri üzrə ümumi sığorta haqları və 

təkrarsığortaçılara ötürülmüş sığorta haqları  2,337 1,987 

Faiz gəliri üzrə mənbədən tutulan vergi  697 567 




