
705-12 aprel 2018-ci ill

MarşSığorta və Təkrarsığorta üzrə Broker MMC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə BALANS HESABATI

A K T İ V L Ə R İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

A1 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 38 000,00 34 000,00
A2 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması
A3 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
A4 Qeyri-maddi aktivlər
A5 Təxirə salınmış vergi aktivləri
A6 Uzunmüddətli debitor borcları
A7 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00
A8 dövlət qiymətli kağızları
A9 qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A10 Sair maliyyə aktivləri
A14 Depozit hesablar
A11 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
A12 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
A13 Sair aktivlər
B1 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 38 000,00 34 000,00

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
C1 Ehtiyatlar
C2 Debitor borcları: 4 199 000,00 4 695 000,00
C3 Birbaşa sığorta üzrə
C4 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 4 174 000,00 4 695 000,00
C5 - təkrarsığortaçı üzrə 4 174 000,00 4 695 000,00
C6 - təkrarsığortalı üzrə
C7 Asılı təşkilatlar üzrə
C8 büdcə üzrə 25 000,00
C9 İddia tələbləri üzrə

C10 İşçi heyəti üzrə
C12 Sair debitorlar
C13 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: 2 466 000,00 2 927 000,00
C14 kassa
C15 Hesablaşma hesabı 2 466 000,00 2 927 000,00
C16 Valyuta hesabı
C17 Depozit hesablar

C175 öncədən alınmış sığorta haqları
C18 Sair pul vəsaitləri
C19 Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00
C20 dövlət qiymətli kağızları
C21 qeyri-dövlət qiymətli kağızları
C22 Sair maliyyə aktivləri
C26 Sair qısamüddətli aktivlər: 9 000,00 41 000,00
C27 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 41 000,00
C28 Verilmiş avanslar 9 000,00
C29 təhtəl hesablar
C30 Sair aktivlər
D1 Cəmi qısamüddətli aktivlər 6 674 000,00 7 663 000,00
E1 CƏMİ AKTİVLƏR 6 712 000,00 7 697 000,00
  

manatla
Gəlirlər Məbləğ

A1 Əsas əməliyyat gəliri: 1 600 000,00
A11 Birbaşa sığorta üzrə komisyon muzd 455 000,00
A12 təkrarsığorta üzrə komisyon muzd 1 043 000,00
A13 təlim xidmətləri üzrə gəlirlər 102 000,00
A14 xüsusi ədəbiyyat satışından gəlirlər
A15 xüsusi proqram təminatının satışından gəlirlər
A16 hüquqi ekspertiza xidmətindən gəlirlər
A7 İnvestisiya gəlirləri üzrə

A10 Məzənnə dəyişməsindən yaranan gəlir
A9 Sair gəlirlər
B1 CƏMİ  GƏLİRLƏR 1 600 000,00

Xərclər
C1 Əsas əməliyyat xərcləri:
C8 İşlərin aparılması xərcləri 890 000,00

C10 Məzənnə dəyişməsindən yaranan xərclər 51 000,00
C9 Sair xərclər
D1 CƏMİ  XƏRCLƏR 941 000,00
E1 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 659 000,00
E2 Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
E3 Vergi qoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 659 000,00
E4 Mənfəət vergisi 133 000,00
E5 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 526 000,00

 

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün

sonuna
I . KAPİTAL

F1 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 10 000,00 10 000,00
F2 Emissiya gəliri
F3 Geri alınmış kapital (səhmlər)
F4 Kapital ehtiyatları: 0,00 0,00
F5 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
F6 digər kapital ehtiyatları
F7 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 1 247 000,00 1 518 000,00
F8 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 330 000,00 526 000,00
F9 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
F10 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

(ödənilməmiş zərər)
917 000,00 1 247 000,00

F11 Elan edilmiş dividendlər -255 000,00
F12 Ödənilmiş dividendlər
G1 Cəmi kapital 1 257 000,00 1 528 000,00

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
H5 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
H6 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
H7 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
H8 Kreditor borcları: 0,00 0,00
H9 əməyin ödənilməsi üzrə

H10 büdcə üzrə
H11 sosial sığorta və təminat üzrə
H12 digər məcburi ödənişlər üzrə
H13 asılı təşkilatlar üzrə
H14 sair kreditorlar
H15 Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
H16 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
H17 Alınmış avanslar
H22 Sığorta və təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 

öhdəliklər:
5 441 000,00 5 637 000,00

H23 Sığorta fəaliyyəti üzrə kreditor borclar
H24 Təkrarsığorta fəaliyyəti üzrə kreditor borclar 5 441 000,00 5 637 000,00
H21 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
H22 Sair öhdəliklər
I1 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 5 441 000,00 5 637 000,00

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
J1 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
J2 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
J3 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
J4 Kreditor borcları: 14 000,00 532 000,00
J5 əməyin ödənilməsi üzrə
J6 büdcə üzrə 14 000,00 87 000,00
J7 sosial sığorta və təminat üzrə
J8 digər məcburi ödənişlər üzrə
J9 asılı təşkilatlar üzrə

J10 sair kreditorlar 445 000,00
J11 Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
J12 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
J13 alınmış avanslar
J14 Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
J15 Sair öhdəliklər
K1 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 14 000,00 532 000,00
L1 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 5 455 000,00 6 169 000,00
M1 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 6 712 000,00 7 697 000,00
N1 Qeyd: Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*
  

Martın 31-də 1918-ci il azərbay-
canlıların soyqırımının 100-cü 
ildönümü ilə əlaqədar Qubada 
Soyqırımı Memorial Kompleksinə 
yürüş təşkil olunub.
Yürüşdə dövlət və hökumət rəs-
miləri, Milli Məclisin deputatları, 
komitə və şirkətlərin rəhbərləri, 
diplomatik korpusun nümayən-
dələri, dini konfessiyaların başçı-
ları və ölkəmizin bütün bölgələ-
rindən vətəndaşlar iştirak ediblər.
Sonra 1918-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımının 100-cü ildönümü ilə 
əlaqədar yürüş başlayıb.
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin “1918-ci il azərbay-
canlıların soyqırımının 100 illiyi 
haqqında” Sərəncamına əsasən 
təşkil olunan yürüş Dövlət Pe-
daqoji Universitetinin Quba filialı-
nın qarşısından Memorial Komp-
leksə qədər davam edib.
Minlərlə insanın qatıldığı yürüş-
də “Erməni vandalları cəzalan-
dırılsın!”, “Ermənistanın 100 illik 

terroru!”, “1918-ci il soyqırımını 
unutmadıq!”, “Xocalıya ədalət!” 
şüarları səsləndirilib.
Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci 
il aprelin 1-də ərazidə torpaq işlə-
ri görülərkən aşkarlanıb. Bundan 
sonra AMEA-nın Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutunun əmək-
daşları tərəfindən kütləvi məzar-
lıqda geniş tədqiqat işləri aparılıb. 
Tədqiqatlar nəticəsində məzarlı-
ğın 1918-ci ildə ermənilərin yer-
li dinc əhaliyə qarşı törətdikləri 
soyqırımı ilə bağlı olduğu müəy-
yən edilib. Məzarlıqda müxtəlif 
yaş qruplarına aid 400-dən çox in-
san cəsədinin qalıqları aşkarlanıb. 
Bu məzarlıqda azərbaycanlılarla 
bərabər, Qubada yığcam halda 
yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər 
etnik qrupların nümayəndələri 
də amansızcasına qətlə yetirilərək 
basdırılıb.
Martın 31-də Quba Soyqırımı 
Memorial Kompleksinin zalında 
1918-ci il azərbaycanlıların soyqı-

rımının 100-cü ildönümünə həsr 
edilmiş respublika elmi konfransı 
keçirilib.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin, Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının və Quba Rayon İcra 
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçı-
lığı ilə “Soyqırımlarının dərsləri” 
mövzusunda keçirilən konfrans 
“Quba soyqırımı” filminin nüma-
yişi ilə başlayıb.
AMEA-nın vitse-prezidenti, aka-
demik İsa HƏBİBBƏYLİ çıxış 
edərək, son iki yüz ildə Azərbay-
can xalqının başına gətirilən mü-
sibətlərdən danışıb. O, respublika 
elmi konfransının dövlətimizin 
başçısının “1918-ci il azərbay-
canlıların soyqırımının 100 illiyi 
haqqında” 2018-ci il 18 yanvar 
tarixli Sərəncamına əsasən təşkil 
olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Konfransda Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin ictimai-siya-
si məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənov, mədəniyyət və turizm 
naziri Əbülfəs Qarayev, Quba 
Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Ziyəddin Əliyev, AMEA-
nın Tarix İnstitutunun direktoru, 
Milli Məclisin deputatı akade-
mik Yaqub Mahmudov, Dini Qu-
rumlarla İş üzrə Dövlət Komitə-
sinin sədri Mübariz Qurbanlı,  
Türk Tarix Qurumunun Erməni 
Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri 
Kamal Çiçək və Qafqaz Müsəl-
manları İdarəsinin sədri şeyxü-
lislam Allahşükür Paşazadə çıxış 
etmişlər.

31 Mart soyqırımından 100 il keçir

Ermənilər 1917-18-ci illərdə Cə-
nubi Azərbaycanın qərb bölgələ-
rindəki onlarla şəhər və kəndləri 
viran qoymuş, talan etmiş, kişi, 
qadın, uşaq və qocalara fərq qoy-
madan, ümumiyyətlə, 190 minə 
yaxın Azərbaycan türkünü qətlə 
yetirmişlər. 
Erməni və assur (aysor) silahlı bir-
ləşmələrinin Cənubi Azərbaycan-
da türk-müsəlman əhalisinə qarşı 
törətdiyi soyqırımı. Ermənilər öz 
məkrli niyyətlərinə çatmaq üçün 
rusların xristian təəssübkeşliyi 
ilə Cənubi Azərbaycan ərazisin-
də yerləşdirilən assurlardan (yer-
li camaat onları cilo adlandırırdı) 
da istifadə edirdilər. Rusiya və 
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) 
kimi iri dövlətlərin himayəsinə 
arxalanan erməni-assur hərbi bir-
ləşmələri öncə Urmiya şəhəri ət-
rafında hərbi mövqe tutaraq, yer-
li əhalini soyub-talayır, gündüz 
barışığa vəd versələr də, gecələr 
şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrini 
yandırıb, viran qoyurdular. Onlar 
bu cinayətlərdə toplardan da isti-
fadə edirdilər ki, bu da əhali ara-
sında böyük tələfata səbəb olurdu. 
ABŞ-ın Urmiyadakı konsulu Şedin 
hiyləsi ilə tərksilah olunmuş və 
heç bir yerdən kömək görməyən 
azərbaycanlılar ailələrini başqa 
yerə köçürüb, döyüşə atılmaq qə-
rarına gəldilər. Seyid Əhməd Kəs-
rəvinin yazdığına görə, şəhəri top 
atəşinə tutan ermənilər əhali ara-
sında vahimədən istifadə edərək, 
şəhərə daxil olub, dinc əhaliyə di-

van tutur, evləri 
yandırır, kütləvi 
qətl-qarət törə-
dirlər. 
1918-ci il martın 
17-də, axır çər-
şənbə günü er-
məni daşnakları 
və assurlar 500-
dən çox evi od-
layıb, 10 mindən 
çox azərbaycanlını qırmışlar. Xalq 
arasında "Urmi bəlvası" kimi yad 
olunan bu qanlı faciələr indi də xa-
tirələrdən silinməmişdir. 
Urmiya, Salmas, Xoy, Maku, Dil-
məqan şəhərlərində və onların ət-
rafındakı kəndlərdə Azərbaycan 
türklərinin soyqırımı davam etdi-
yi vaxt Osmanlı ordusu soydaşla-
rımızın yardımına gəldi. 1918-ci 
ilin iyununda Xoy şəhərinə çatan 
türk ordusu oradan Salmasa doğ-
ru hərəkət etdi. Bir neçə günlük 
döyüşlərdən sonra erməni ordusu 
darmadağın edilib, qaçmağa baş-
ladı. Lakin onlar geri çəkilərkən 
belə, kəndlərə od vurur, insanları 
qətlə yetirir, məğlubiyyətlərinin 
acığını dinc əhalidən çıxırdılar. 
Həmin vaxt daşnak qaniçəni And-
ronik Xoy şəhərini ələ keçirmək və 
erməni-assur qoşunu ilə birləşmək 
üçün 8 min nəfərlik hərbi qüvvə 
ilə Culfa yolundan hərəkət etdi. 
Ermənilər Xoy şəhərini ələ keçirib, 
əhalini qırdıqdan sonra özləri ilə 
gətirdikləri 10 min erməni ailəsini 
burada yerləşdirmək və Azərbay-
canın bu hissəsini Ermənistana 

birləşdirmək niyyətində idilər. 
1918-ci il iyunun 24-də Androni-
kin ordusu Xoy şəhərini müha-
sirəyə aldı. Ermənilər Urmiyada 
törətdikləri vəhşilikləri burada 
da davam etdirdilər. Lakin şəhər 
sakinləri silahlı müdafiə ordusu 
yaradaraq, düşmənə ciddi müqa-
vimət göstərdi. Şəhərin müdafiə-
sində qadınlar da iştirak edirdilər. 
Ermənilər şəhəri top atəşinə tutdu-
lar. Lakin bu vaxt Salmas tərəfdən 
Osmanlı ordusunun yaxınlaşdığını 
görən ermənilər məğlub olacaq-
larını hiss edib, gəldikləri yolla da 
geri döndülər. Ermənilər yeni-yeni 
məkrli planlar qurur, zəif müdafiə 
olunan şəhər və kəndlərə basqınlar 
edib, yeni faciələr törədirdilər. On-
lar rusların Urmiya gölündəki hər-
bi gəmisindən də istifadə etməyi 
nəzərdə tuturdular. 180 nəfər yaxşı 
təlim görmüş erməni-assur hərbçi-
sinin əlində olan bu gəmi vasitəsilə 
Şərəfxana limanına çıxmaq və ora-
dakı gəmiləri ələ keçirmək istəyir-
dilər. Lakin onlar sahilə çıxarkən 
Osmanlı və Azərbaycan türkləri ilə 
döyüşdə məhv edildilər. Beləliklə, 
onların bu planı da baş tutmadı. 

İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkə-
zinin Azexport portalının 
dəstəyi ilə yeni mobil tətbiq 
işə salınıb.
Mobil tətbiq “GS1 Azərbay-
can”ın məlumat bazasında 
və Azexport portalında qey-
diyyatda olan məhsulların 
xüsusiyyətləri və istehsalçı-
ları barədə məlumat almaq 
imkanı verir.
Xarici bazarlarda ştrixkodlar 
məhsulların keyfiyyətinin 
qoruması, təchizat zənciri-
nin idarə edilməsi və digər 
e-commersin tətbiqi baxımın-
dan əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu məqsədlə Azexport GS1 
Azərbaycanla bir sıra birgə 
layihələr üzərində işləyir.
GS1 Azerbaijan mobil tətbiqi 
mobil cihaz vasitəsilə məh-
sulların üzərində yerləşdi-
rilən ştrix-kodları skan edir 

və baza üzrə axtarış imkanı 
verir. GS1 bazasında aşkar 
edilməyən məhsulun saxta 
olduğunu və ya qeydiyyat-
dan keçmədiyini ehtimal et-
mək mümkündür.
Bunun üçün Android və ya 
İOS tətbiqi yükləyərək, məh-
sulun üzərindəki barkodu 
cihazın kamerası ilə skan et-
mək kifayətdir.
Növbəti mərhələdə təqdim 
ediləcək həll Made in Azerba-
ijan məhsullarını saxtalaşdır-
madan tamamilə qorumağa 
imkan yaradacaq. Blokçeyn 
texnologiyasına əsaslanan 
həll hər hansı bir məhsulun 
saxtalaşdırılmasını mümkün-
süz edəcək.   
Qeyd edək ki, yeni mo-
bil tətbiq “GS1 Azərbay-
can”, EBRD-nin maliyyə və 
Azexport portalının texniki 
dəstəyi ilə hazırlanıb.


