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“Təsdiq edilmişdir”

Forma № 1S

Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi
Əmr № _______
“___” _________ 2011 -cI il
Nazir _____________ S. Şərifov

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN MÖHASİBAT BALANSI (röblök və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaççının ) və ya sığorta brokerinin adı: __Marş sığorta və Təkrarsığorta özrə broker MMC

Hesabat dğvrö __4 röb 2011______________________________________________

manatla

MARSH

i
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AKTİVLƏR

I .UZUNMÖDDƏTLİ AKTİVLƏR
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmöddətli debitor borcları
Uzunmöddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər
Cəmi uzunmöddətli aktivlər

MARSH

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

114655,82

259812,61

22326,68

136982,5

II. QISAMÖDDƏTLİ AKTİVLƏR
Ehtiyatlar
Debitor borcları:
birbaşa sığorta özrə
təkrarsığorta əməliyyatları özrə :
- təkrarsığortaçı özrə
- təkrarsığortalı özrə
asılı təşkilatlar özrə
büdcə özrə
iddia tələbləri özrə
işçi heyəti özrə
sığortalılara verilən borclar özrə
sair debitorlar
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:
kassa
hesablaşma hesabı
valyuta hesabı
depozit hesablar
sair pul vəsaitləri

MARSH

521862,13
521862,13

6862997,69
355,54
265060,24
6597581,91

20094,26

279906,87

4084942,94
4081274,42

3668,52
4095442,32
4968,42
3713467,47
377006,43
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MARSH

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

100175,76
97275,87

117494,6
114137,89

2899,89

3356,71

300

300

Cəmi qısamöddətli aktivlər

7485335,58

8298179,86

CƏMİ AKTİVLƏR

7622318,08

8578086,73

AKTİVLƏR

Qısamöddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamöddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş avanslar
təhtəl hesablar
Sair aktivlər

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

9650.00

9650.00

780795,43

1221976,84

I .KAPİTAL
Юдянилмиш номинал (низамнамя) капиталы
Емиссийа эялири
Эери алынмыш капитал (сящмляр)
Капитал ещтийатлары:
йенидян гиймятляндирилмя цзря ещтийат
диэяр капитал ещтийатлары
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)
Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

479911,91

Мцщасибат учоту сийасятиндя дяйишикликлярля баьлы
мянфяят (зяряр)
цзря дцзялишляр
Кечмиш илляр цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят
(юдянилмямиш зяряр)

780795,43

742064,93

790445,43

1231626,84

Елан едилмиш дивидендляр
Cəmi Kapital

MARSH
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MARSH

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

6831872,65

7346459,89

ямяйин юдянилмяси цзря

308668,62

301317,05

бцдcя цзря

102,06

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

ЫЫ. УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Сыьорта ещтийатлары:
Щяйат сыьортасы сащяси цзря :
Гейри-щяйат сыьортасы сащяси цзря:
Гаршысыалынма тядбирляри фонду:
Узунмцддятли фаиз хяrcляри йарадан ющдяликляр
Узунмцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Тяхирясалынмыш верэи ющдяликляри
Кредитор борcлары :
ямяйин юдянилмяси цзря
бцдcя цзря
сosиал сыьорта вя тяминат цзря
диэяр мяcбури юдянишляр цзря
аsылы тяшкилатлар цзря
саир кредиторлар
Саир узунмцддятли ющдяликляр:
эяляcяк щесабат дюврцнцн эялирляри
алынмыш аванслар

Tякрарсыьорта ямялиййатлары цзря ющдяликляр:
тякрарсыьортачы цзря
тякрарсыьорталы цзря
Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар
Саир ющдяликляр
Cəmi uzunmüddətli i ющдяликляr

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

III. ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Гысамцддятли фаиз хярcляри йарадан ющдяликляр
Гысамцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр
Верэи вя саир мяcбури юдянишляр цзря ющдяликляр
Кредитор борcлары :

MARSH
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KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

MARSH

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrönön sonuna

6523101,97

7045142,84

6831872,65

7346459,89

6831872,65
7622318,08

7346459,89
8578086,73

сosиал сыьорта вя тяминат цзря
диэяр мяcбури юдянишляр цзря
аsылы тяшкилатлар цзря
саир кредиторлар
Саир гысамцддятли ющдяликляр:
эяляcяк щесабат дюврцнцн эялирляри
алынмыш аванслар
Тясисчи вя йа сящмдарларла щесаблашмалар
Саир ющдяликляр
Cями гысамцддятли ющдяликляр

CЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
CЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

0

Гейд : Юдянилмясиня зяманят верилмиш мябляьлярин cями*
* Bu сятрляр цзря мялуматлар баланса дахил едилмир.
Rəhbər_Əhmədov Ş.M.

Baш мцщасиб_Mərdanova Leyli

MARSH

M.Y.

M.Y.
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“Təsdiq edilmişdir”

Forma № 2S

Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi
Əmr № _______
“___” _________ 200 -c il
Nazir _____________ S. Şərifov

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA
BROKERİNİN MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)
Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı:___Marş Sığorta və Təkrarsığorta
üzrə broker MMC_______________________
Hesabat dövrü__4 rüb_2011_________________________________
ilin əvvəlindən artan yekunla
manatla
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GƏLİRLƏR

MƏBLƏĞ

Ясас ямялиййат эялири:

0

бирбаша сыьорта цзря сыьорта щаглары
тякрарсыьорта цзря тякрарсыьорта щаглары
сыьорта юдянишляриндя тякрарсыьортачыларын пайы цзря
тякрарсыьортайа верилмиш мцгавиляляр цзря komissyon
муздлар цзря
Халис сыьорта ещтийатларынын дяйишмяси (мцсбят вя йа мянфи)
Инвестисийа эялирляри цзря
Суброгасийа эялирляри
Саир эялирляр
CЯМИ ЭЯЛИРЛЯР

1488283,48
1488283,48

Хярcляр
Ясас ямялиййат хярcляри:
верилмиш сыьорта юдянишляри вя сыьорта мябляьляри цзря
гайтарылан сыьорта щаглары цзря
тянзимлямя хярcляри цзря
тякрарсыьортайа верилмиш сыьорта щаглары цзря
гаршысыалынма тядбирляри фондуна айырмалар цзря
сыьорта фяалиййяти цзря саир хярcляр
Ишлярин апарылмасы хярcляри

868 419,85

Саир хярcляр

19973,74

CЯМИ ХЯРCЛЯР

888393,59

Малиййя мянфяяти (зяряри)

599889,89

Мянфяятин низамнамя капиталына йюнялдилян щиссяси
Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр)

599889,89

Мянфяят верэиси

119977,978

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр)

479911,912

