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“PAŞA Sığorta” ASC Aralıq qısaldılmış maliyyə hesabatları
(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər min Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)

ARALIQ QISALDILMIŞ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR ÜMUMİ GƏLİR HAQQINDA
HESABAT

5-20 səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı aralıq qısaldılmış maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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30 iyun tarixində başa çatan
altı ay (audit olunmamış)

Qeydlər 2016 2015

Ümumi sığorta haqları 62,517 39,791
Təkrarsığortaçılara ötürülmüş sığorta haqları (9,487) (6,473)

Xalis sığorta haqları 53,030 33,318

Qazanılmamış sığorta haqları ehtiyatında dəyişiklik,
təkrarsığorta çıxılmaqla (19,934) (11,275)

Qazanılmış sığorta haqları, təkrarsığorta çıxılmaqla 33,096 22,043

Sığorta hadisələri üzrə xərclər, təkrarsığorta çıxılmaqla (22,974) (15,185)
Haqq və komissiya gəliri, xalis 378 228
Subroqasiya gəliri 173 65

Sığorta fəaliyyətinin nəticələri 13 10,673 7,151

İşçilərlə bağlı xərclər 14 (3,222) (2,442)
Ümumi və inzibati xərclər 15 (1,660) (1,012)
Marketinq və reklam xərcləri (270) (251)
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri (202) (146)

Əməliyyat xərcləri (5,354) (3,851)

İnvestisiya gəliri 16 4,058 3,678
Dəyərsizləşmə (zərəri)/gəliri 7 (213) 11
Məzənnə fərqindən (zərər)/gəlir, xalis (585) 581
Digər gəlir/(xərclər) 267 (4)

Mənfəət vergisi xərcindən əvvəl mənfəət 8,846 7,566

Mənfəət vergisi xərci 10 (1,760) (1,503)
Dövr üzrə mənfəət 7,086 6,063

Digər məcmu gəlir
Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən
təsnifləşdirilməli olan digər məcmu gəlir

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə
reallaşdırılmamış gəlirlər 1,227 76

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə
gəlirlərin vergi təsiri 10 (246) (15)

Sonrakı dövrlərdə mənfəət və ya zərərə yenidən
təsnifləşdirilməli olan xalis digər məcmu gəlir 981 61

Dövr üzrə cəmi gəlir 8,067 6,124
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ARALIQ QISALDILMIŞ KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT
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Qeydlər
Səhmdar

kapitalı
Bölüşdürülməmiş

mənfəəti

Satış üçün
mövcud olan

investisiya
qiymətli

kağızları üzrə
reallaşdırılmamış

xalis gəlirlər/
(zərərlər)

Cəmi
kapital

1 yanvar 2015-ci il 50,000 9,066 78 59,144
Dividendlər 11 – (7,300) – (7,300)
İl üzrə cəmi ümumi gəlir – 6,063 61 6,124

30 iyun 2015-ci il
(audit olunmamış) 50,000 7,829 139 57,968

1 yanvar 2016-cı il 50,000 19,122 (1,029) 68,093
Dividendlər 11 – (17,356) – (17,356)
İl üzrə cəmi ümumi gəlir – 7,086 981 8,067

30 iyun 2016-cı il
(audit olunmamış) 50,000 8,852 (48) 58,804
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ARALIQ QISALDILMIŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

5-20 səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı aralıq qısaldılmış maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
4

30 iyun tarixində başa çatan
altı ay (audit olunmamış)
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Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Yığılmış sığorta haqları 57,797 34,964
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları (5,213) (3,797)
Sığorta hadisələri üzrə verilmiş ödənişlər (22,939) (16,064)
Sığorta hadisələri üzrə alınmış ödənişlər, verilmiş ödənişlərdə

təkrarsığortaçıların payı 311 6
Ödənilmiş haqq və komissiyalar (197) (102)
Alınmış haqq və komissiyalar 43 68
Ödənilmiş marketinq və reklam xərcləri (278) (212)
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər (4,054) (2,303)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər (1,878) (1,367)
Alınmış subroqasiya gəliri 173 65
İcbari Sığorta Bürosunda yerləşdirilmiş depozitlər (200) –

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə
edilmiş xalis pul vəsaitləri 23,565 11,258

Ödənilmiş mənfəət vergisi (3,450) (1,230)
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 20,115 10,028

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Alınmış faiz gəliri 4,648 3,233
Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş məbləğlər (32,567) (18,515)
Kredit təşkilatlarından alınmış məbləğlər 32,341 14,711
İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması (8,152) (13,922)
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınmasından

daxilolmalar 4,246 9,767
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin alınması (219) (151)
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin satılmasından

daxilolmalar 54 10
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş)

xalis pul vəsaitləri 351 (4,867)

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Ödənilmiş dividendlər 11 (15,620) (6,570)
Satış və geri alma əməliyyatları – (11)

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə istifadə edilmiş xalis pul
vəsaitləri (15,620) (6,581)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə valyuta
məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri (441) 319

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis
artma/(azalma) 4,405 (1,101)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün
əvvəlinə 4 7,573 2,646

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün
sonuna 4 11,978 1,545

Şirkətin yerinə yetirdiyi qeyri-nağd əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarətdir:

Qeydlər 2016 2015

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

təkrarsığortaçılara ötürülmüş sığorta haqları 559 113
Faiz gəliri üzrə mənbədən tutulan vergi 492 344




