
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Sığortaçının adı:          AzSığorta ASC

Hesabat dövrü:            31 dekabr 2016-cı il

2016

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 22 525 631,79

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 390 304,05

sığorta ödənişlərində tərarsığortaçıların payı üzrə 61 000,00

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komission muzdlar üzrə
73 579,64

Alınmış faizlər 1 758 024,93

Sair gəlirlər 327 676,66

verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə -7 751 425,51

qaytarılan sığorta haqları üzrə -386 872,72

tənzimləmə xərcləri üzrə 
-167 690,31

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə -944 952,24

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər
-72 795,00

işlərin aparılması xərcləri
-12 691 574,10

Sair xərclər
-193 305,75

Ödənilmiş vergi xərcləri -1 932 114,29
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat 

fəaliyyətlərindən  yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 995 487,15

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər

Ehtiyyatlar: 32 061,51

Debitor borcları: -2 695 801,14

Sair aktivlər 1 222 211,98

Təxirəsalinmiş vergi aktivləri -656 021,91

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: -1 577 344,48

(Azərbaycan Manatı ilə)



Təxirəsalinmiş vergi öhdəlikləri -25 988,98

Kreditor borcları: 20 594,28

Sair uzunmüddətli öhdəliklər 619 899,00

Sair qısamüddətli öhdəliklər -19 258,17

Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri -2 084 160,76

İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Torpaq, tikili və avadanlıqların satışı 

Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması
-158 234,62

Qeyri-maddi aktivlərin alınması
-40 514,74

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
-8 621 437,43

Depozit hesablarda azalma/artma
-488 410,00

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: -2 200 847,99

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri -11 509 444,78

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Ödənilmiş dvidentlər və mənfəəti hesabına bağlanan xərclər  -6 769 223,56

Nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilən mənfəət 0,00
Qaytarılabilən iştirak kapitalında artım 0,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri -6 769 223,56

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə 

təsiri 4 887 269,08

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma -15 475 560,02

İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 20 125 464,00

İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4 649 903,98


