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          Ölçü vahidi: manat

1700154971

Göstəricilərin adı Qeydlər
Hesabat ili Əvvəlki il

1 2 3 4
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
hərəkəti 
Giriş, illik abunə və üzvlük haqqları nəticəsində yaranan
pul vəsaitlərindən daxilolmalar;             6 500,00              5 860,0 

Təsərrüfat subyekti tərəfindən təmin edilən mal və
xidmətlərin qiymətləri üzrə yaranan pul vəsaitlərindən
daxilolmalar;

          83 153,60            15 700,8 

Qrantlar və üçüncü tərəflərdən ianələr nəticəsində yaranan
pul vəsaitlərindən daxilolmalar;         217 931,74        202 026,54 

Royalti, haqlar, komisyon yığımları və digər gəlirlərdən
yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Müavinətlərin, maliyyə yardımlarının və s. ödənişləri kimi
təşkilatın əsas fəaliyyəti ilə bağlı pul vəsaitlərinin
ödənişləri;
Mallar və xidmətlərə görə təchizatçılara pul vəsaitlərinin
ödənişləri;       (194 716,03)      (227 682,80)

İşçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri         (25 215,28)        (40 224,36)
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan yerli mülkiyyət
vergisi və ya mənfəət vergisi ilə bağlı (müvafiq olan
təqdirdə) pul vəsaitlərinin ödənişləri;

          (15 226,0)          (18 509,7)

Məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin
daxilolmaları və ödənişləridaxilolmaları və ödənişləri 
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitlərinin
hərəkəti           72 428,03        (62 829,50)



1 2 3 4
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
hərəkəti 
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi məqsədilə pul
vəsaitlərinin ödənişləri. 

       (11 107,00)

Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi və digər
uzunmüddətli aktivlərin satılmasından əldə olunan pul
vəsaitləri;
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin əldə
edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları (pul
vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə
pul vəsaitlərinin xaricolmaları istisna olmaqla);
Digər təsərrüfat subyektlərinin maliyyə alətlərinin
satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları (pul
vəsaitlərinin ekvivalentləri kimi uçota alınan alətlər üzrə
pul vəsaitlərinin daxilolmaları istisna olmaqla);
Digər tərəflərə təqdim edilən avanslar və borc məbləğləri
Digər tərəflərə təqdim edilmiş avansların və kreditlərin
qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün
saxlanıldığı daxil olmaqla fyuçers forvard opsion və svopsaxlanıldığı daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsion və svop
müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;

Müqavilələrin dilinq və ya ticarət məqsədləri üçün
saxlanıldığı hallar daxil olmaqla, fyuçers, forvard, opsion
və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Dividendlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul
vəsaitlərindən daxilolmalar;            17 016,5 

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərindən daxilolmalar

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti                       -              5 909,50 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin
hərəkəti 
Nizamnamə Kapitalına (Nizamnamə Fonduna) və ehtiyat
fondlarına ayırmalar formasında pul vəsaitlərindən
daxilolmalar;

Təsisçilərdən borç şəklində daxil olmalar           11 374,32 
Qısamüddətli və uzunmüddətli istiqrazların
buraxılmasından yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar;
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə 
pul vəsaitlərinin xaricolmaları;         (15 590,82)            (2 200,0)

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə yaranan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti           (4 216,50)          (2 200,00)vəsaitlərinin hərəkəti



Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)           68 211,53        (59 120,00)

1 2 3 4

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan qalıq             6 183,10          65 716,75 

il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)           68 211,53        (59 120,00)

valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri              (268,14)             (413,65)
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalıq           74 126,49            6 183,10 

Rəhbər                  

Baş mühasib                                                         “___”__________20____ il

Pul vəsaitlərinin və onların  ekvivalentlərinin hərəkəti 


