
“Meqa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

(Azərbaycan manatı ilə)

 2020-ci il  2019-cu il 

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqqları 

Təkrarsığortaya qəbul edilmiş təkrarsığorta haqları

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 

Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komisyon muzdlar

Alınmış faizlər  857 249,38                   146 906,95            

Subroqasiya gəlirləri

Sair gəlirlər 

Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri

Qaytarılan sığorta haqqları  

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları   

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

İşlərin aparılması xərcləri (216 922,09)                  (38 256,20)            

Tənzimləmə xərcləri

Sair xərclər (484,49)                 

Mənfəət vergisi (31 331,17)                    (4 494,73)              

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat

fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 608 996,12                   103 671,53            

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər

Ehtiyyatlar (2,65)                             (33,60)                   

Debitor borcları (125 929,16)                  (157 018,78)          

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə sair aktivlər 976,04                          (9 484,00)              

Kreditor borcları (6 916,19)                      7 211,69                

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə sair öhdəliklər 2 740,75                       

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri 479 864,91                   (55 653,16)            

İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Bina və avadanlıqların satılması  

Qeyri-maddi aktivlərin silinmesi

Binalar və avadanlıqların alınması (73 087,01)            

Qeyri-maddi aktivlərin alınması 

Depozit hesabına artma/azalma  (200 000,00)                  

Qiymətli kağızlar üzrə artma/azalma (236 093,11)                  (10 354 598,59)      

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə sair aktivlərdə artma/azalma

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri (436 093,11)                  (10 427 685,60)      

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

Ödənilmiş dividend

Mənfəətdən istifadə (200 000,00)                  

Qaytarıla bilən iştirakçı kapitalında artma/azalma  

Kapitalda artma/azalma 11 000 000,00       

Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri  (200 000,00)                  11 000 000,00       

Məzənnə dəyişiklərinin pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə təsiri -

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma (azalma) (156 228,20)                  516 661,24            

İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 516 661,24                                                - 

İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 360 433,04                   516 661,24            


