
Forma № 1S

manatla

İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

297250.80 308891.94
29466.41 27403.71

70928.00 247205.84

397645.21 583501.49

0.00 2082.50
1473344.12 1597665.90

0.00 0.00

27460.94 113.95

250.39 633.00

1445632.79 1596918.95
823463.50 643148.38
16865.37 13210.44

101768.11 86571.53
704830.02 543366.41

0.00

13938.91 17708.42
13938.91 17708.42

0.00 4880.00
2310746.53 2265485.20
2708391.74 2848986.69

Cəmi qısamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:
                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
                      verilmiş  avanslar
                      təhtəl hesablar
Sair aktivlər

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
                     dövlət qiymətli kağızları
                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları
                     sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:
                      həyat sığortası sahəsi üzrə

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:
                     kassa 
                     hesablaşma hesabı 
                     valyuta hesabı 
                     depozit hesablar 
                     sair pul vəsaitləri 

               asılı təşkilatlar üzrə
               büdcə üzrə 
               iddia tələbləri üzrə 
               işçi heyəti üzrə 
               sığortalılara verilən borclar üzrə
               sair debitorlar

Ehtiyatlar
Debitor borcları:
               birbaşa sığorta üzrə
               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :
                 - təkrarsığortaçı üzrə
                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
               dövlət qiymətli kağızları
               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

A K T İ V L Ə R 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: ____Zaman STSB MMC (VÖEN: 1400642981)_____

Hesabat dövrü ______01 yanvar 2018 - 31 dekabr 2018 ci il___________________________



İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

14000.00 14000.00

2197014.28 1303424.44
-146367.99 -941200.09

3031.62

2340350.65 2244624.53

0.00
2211014.28 1317424.44

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

491177.04 1465926.57
1267.70

0.00 18636.62

491177.04 1446022.25
111.00

111.00
0.00 0.00

Sair öhdəliklər 6200.42 65524.68
497377.46 1531562.25
497377.46 1531562.25
2708391.74 2848986.69

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Baş Direktor :    Əhmədov Şahin

Maliyyə Direktoru:     Səfərov Ağasi

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 
                  asılı təşkilatlar üzrə
                  sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
                  alınmış avanslar

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları:
                  əməyin ödənilməsi üzrə 
                  büdcə üzrə
                  sosial sığorta və təminat üzrə 

                  təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

                  sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
                  alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:
                  təkrarsığortaçı üzrə

Kreditor borcları :
                  əməyin ödənilməsi üzrə 
                  büdcə üzrə
                  sosial sığorta və təminat üzrə 
                  digər məcburi ödənişlər üzrə 
                  asılı təşkilatlar üzrə

               Həyat sığortası sahəsi üzrə :
               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)
              Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları:

Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
              digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

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

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 
Emissiya gəliri


