
Forma № 1S

manatla

İlin əvvəlinə
Hesabat dövrünün 

sonuna

240,464.66 316,814.77

  

79,076.31 110,875.74

  

  

1,054,452.66 700,500.00

  

1,054,452.66 700,500.00

  

  

683,085.69 996,965.11

2,057,079.32 2,125,155.62

1,950.88 3,231.73

1,396,107.57 1,922,295.14

822,331.57 995,026.53

304,410.11 468,197.35

 82,278.55

304,410.11 385,918.80

 

20,650.42

269,365.89 270,026.43

  

168,394.41

10,764,711.25 15,868,557.07

6,104.13 46,008.94

325,366.69 1,218,158.14

48,240.43 48,339.99

10,385,000.00 14,556,050.00

  

  

  

  

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

               dövlət qiymətli kağızları

               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

Ehtiyatlar

Debitor borcları:

               birbaşa sığorta üzrə

               asılı təşkilatlar üzrə

               sair debitorlar

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

               işçi heyəti üzrə 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Azərbaycan Respublikasının                          

Maliyyə Nazirliyinin                                              

5 dekabr 2008-ci il                                                

İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 

MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı:     "AtaSığorta" ASC

Hesabat dövrü  01.01.2014

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

                     hesablaşma hesabı 

                     valyuta hesabı 

                     depozit hesablar 

                     dövlət qiymətli kağızları

               büdcə üzrə 

               iddia tələbləri üzrə 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

                     kassa 

                 - təkrarsığortaçı üzrə

                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

A K T İ V L Ə R 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Sair aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları

               sair maliyyə aktivləri

                     sair pul vəsaitləri 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları



  

934,161.62 906,757.50

  

934,161.62 906,757.50

 32.00

  

  

 32.00

 

13,096,931.32 18,700,873.44

15,154,010.64 20,826,029.06

İlin əvvəlinə
Hesabat dövrünün 

sonuna

6,600,000.00 7,600,000.00

  

  

  

  

  

301,941.70 1,272,702.42

474,061.41 1,272,702.42

  

-172,119.71

  

6,901,941.70 8,872,702.42

7,713,110.67 10,644,810.77

  

7,713,110.67 10,644,810.77

42,749.67 74,664.79

 

 

355.00 17,345.38

  

  

  

  

  

  

269,383.39 270,026.43

269,383.39 270,026.43

  

225,748.65 586,705.20

107,674.48 82,074.33

118,074.17 504,630.87

  

 

8,251,347.38 11,593,552.57

                      təhtəl hesablar

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

Sair qısamüddətli aktivlər:

                      verilmiş  avanslar

                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

              digər kapital ehtiyatları

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 

Emissiya gəliri

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

CƏMİ AKTİVLƏR

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

I . KAPİTAL

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

Kreditor borcları :

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

              (ödənilməmiş zərər)

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

Kapital ehtiyatları:

                  asılı təşkilatlar üzrə

                  sair kreditorlar

Sair öhdəliklər

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

              Elan edilmiş dividendlər

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

                  təkrarsığortalı üzrə 

Cəmi kapital

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

                  təkrarsığortaçı üzrə

Cəmi qısamüddətli aktivlər

                     sair maliyyə aktivləri

Sair aktivlər

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

Sığorta ehtiyatları:

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :

               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

                  büdcə üzrə



  

  

  

721.56 359,774.07

13.07

708.49 196,369.89

 

 

  

163,404.18

  

  

  

  

Sair öhdəliklər   

721.56 359,774.07

8,252,068.94 11,953,326.64

15,154,010.64 20,826,029.06

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

                  sair kreditorlar

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

                  alınmış avanslar

                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  büdcə üzrə

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

                  asılı təşkilatlar üzrə

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları:
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Əsas əməliyyat gəliri:

                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

Sair gəlirlər 

Əsas əməliyyat xərcləri:

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə

                             tənzimləmə xərcləri

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

İşlərin aparılması xərcləri 

Sair xərclər 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

Mənfəət vergisi

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

M.Y.

1,272,702.42

 

5,443,859.81

50,824.26

CƏMİ  XƏRCLƏR 10,323,092.59

1,606,933.52

1,606,933.52

334,231.10

4,828,408.52

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3,003,830.73

399,651.03

13,973.36

                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 1,379,038.28

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 31,915.12

Azərbaycan Respublikasının                          

Maliyyə Nazirliyinin                                              

5 dekabr 2008-ci il                                                

İ-125 №-li əmri ilə təsdiq 

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı:    "AtaSığorta" ASC
Hesabat dövrü  01.01.2014

 ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər Məbləğ

13,490,734.30

10,993,284.20

1,822,792.73

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 423,275.94

                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon

                             muzdlar üzrə
251,381.43

-2,959,104.22

İnvestisiya gəlirləri üzrə 1,173,514.17

Subroqasiya gəlirləri 50,326.46

174,555.40

CƏMİ  GƏLİRLƏR 11,930,026.11

Xərclər

İdarə Heyətinin sədri:           _____________           M.F.Əliyev

Baş mühasib:                         _____________            D.R.Bayramova


