
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Sığortaçının adı:          AzSığorta ASC

Hesabat dövrü:            31 dekabr 2013-ci il

2013 2012

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 42029302,08 39666491,25

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 149849,23 202523,67

sığorta ödənişlərində tərarsığortaçıların payı üzrə 112657,99 62206,68

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komission muzdlar 

üzrə
270866,5

82075,00

Alınmış faizlər 2045205,89 1658151,00

Sair gəlirlər 154508,93 2328336,62

verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə -9472663,47 -3820245,11

qaytarılan sığorta haqları üzrə -112142,13 -2643150,18

tənzimləmə xərcləri üzrə 
-137472,85

-160132,29

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə -4697260,95 -1413350,14

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
-218667,88

-232161,94

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər
-14436,89

-4574,18

işlərin aparılması xərcləri -10050593,87 -9324102,24

Sair xərclər -23567,46 -7706,06

Mənfəət vergisi hesablanan zamanı nəzərə alınmayan xərclər -367674,18

Ödənilmiş vergi xərcləri -3983379,54 -1688671,86

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl 15684531,40 24705690,22

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər

Ehtiyyatlar: -34029,3 -9987,54

Debitor borcları: -2825778,58 1462188,59

Sair aktivlər -23173,66 -46758,26

Sair kreditor borcları: -31339,65 1077,00

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 2306930,99 -2194982,83

(Azərbaycan Manatı ilə)



Kreditor borcları: 71084,75 271452,91

Sair qısamüddətli öhdəliklər
-24570,14

47915,21

Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri 15123655,81 24236595,30

İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin 

hərəkəti:

Binalar və avadanlıqların satışı 44188,2 50714,44

Binalar və avadanlıqların alınması -422485,91 -880442,22

Qeyri-maddi aktivlərin alınması -20470,84 -6760,02

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri -398768,55 -836487,80

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin 

hərəkəti:

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

Depozit hesablarda atrım -5889000 -2209600,00

Dövlət qiymətli kağızlarda azalma -8097513,98 -10777152,43

Ödənilmiş dvidentlər və mənfəəti hesabına bağlanan xərclər  -11833333,33 0

Nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilən mənfəət 0 -440282,00

Qaytarılabilən iştirak kapitalında artım 0 440282,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri -25819847,31 -12986752,43

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentlərinə təsiri 0,00 0,00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma -11094960,05 10413355,07

İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 12542633,60 2129278,53

İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1447673,55 12542633,60
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