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  کلیات  - فصل اول 

  مقدمه 
  صاحبان سهام  العاده فوق قانون تجارت به منظور ارایه به مجمع عمومی 161ماده  2گزارش حاضر در اجراي مفاد تبصره 

میلیون ریال  2،010،850 میلیون ریال کنونی به مبلغ 1،535،000از مبلغ درصد  31به میزان  خصوص افزایش سرمایه شرکت رد
  .ها تهیه وتنظیم شده است اي وسایر اندوخته اندوخته سرمایه ، حل سود انباشتهاز م

هاي بیمه  هیات محترم وزیران حداقل سرمایه پایه شرکت 18/9/91مورخ   ه 47905ت / 181070به موجب مصوبه شماره 
اند موظفند  تاسیس شده ي که قبالًا همین مصوبه موسسات بیمه "ب"به موجب بند . میلیارد ریال تعیین شده است 4،000اتکایی 

این افزایش سرمایه در  مشروط به اینکه میزان نامه منطبق نمایند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خود را با مقررات این تصویب
بر این اساس هدف اصلی از افزایش . درصد و بر اساس برنامه زمانبندي مورد تایید شوراي عالی بیمه باشد 15هر سال حداقل 

ور هیات وزیران و در کنار آن تقویت توان و بهبود ساختار مالی بتطبیق سرمایه شرکت با مقررات مصوبه مزپیشنهادي سرمایه 
 ضمن فراهم نمودن شرایط محیط عملیاتی وم سهام راین است تا با همراهی صاحبان محت بر تالش هیات مدیره. باشد شرکت می

حداکثر سازي منافع صاحبان  وپایداري  و نیل به اهداف شرکتاي جهت  امات بهینه حرفهاقد،  موازین قانونی صنعت بیمهرعایت 
  . به کار گیرد سهام رامحترم 

  تاریخچه
تحت شماره  1388/ 12/ 22شرکت بر اساس موافقت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ، در تاریخ 

پروانه فعالیت . ها و موسسات غیر تجاري به ثبت رسیده است در اداره کل ثبت شرکت 10320202522و شناسه ملی  370373
 توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران 25/12/1388اي در تاریخ  هاي بیمه شرکت براي انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته
  .قد شده استمنع 26/12/1388صادر و اولین قرارداد اتکایی قبولی شرکت در تاریخ 

 موضوع فعالیت

:موضوع فعالیت شرکت عبارت است از
پروانه فعالیت صادره هاي بیمه از بازارهاي داخلی و خارجی براساس  هاي اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته قبول بیمه )1

  از سوي بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوط
هاي بیمه اتکایی داخلی و خارجی ا اداره صندوقتاسیس ، مشارکت و ی )2
  اي پذیرفته شده اتکایی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه  تحصیل پوشش بیمه )3
ها ، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات  گذاري از محل سرمایه ، اندوخته سرمایه )4

عالی بیمهمصوب شوراي
هاي اتکایی انبی و تکمیلی در زمینه بیمهعرضه خدمات ج )5
مبادرت به انجام کلیه اقدامات و معامالت ضروري براي انجام موارد فوق )6
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 شرکتسرمایه 

 متعاقباً. پرداخت شده بودآن پنجاه درصد  )1388سال ( بدو تاسیسباشد که در  میمیلیارد ریال  1،535 سرمایه شرکت مبلغ 
ریال میلیون  1،535،000شرکت ثبتی  سرمایۀآخرین بنابراین . شرح جدول زیر تادیه و ثبت شده استمبلغ تعهد شده سرمایه به 

  . باشد میپرداخت شده  وتماماً عادي یکهزار ریالی با نام و پانصد و سی و پنج میلیون سهم یک میلیارد منقسم به
  

  تاریخ ثبت
  سرمایه 

  پرداخت شده 
  )میلیون ریال (    آخرین سرمایه  تادیه باقیمانده مبلغ اسمی سرمایه

  پرداخت شده  اسمی  محل تادیه  میلیون ریال 
  767،500  1،535،000  -  -  767،500  بدو تاسیس

  1،535،000867،275  مطالبات حال شده از محل سود  99،775  767،500  11/4/90
  1،535،0001،059،150  مطالبات حال شده از محل سود  191،875  867،275  16/8/91
  1،535،0001،297،075  مطالبات حال شده از محل سود  237،925  1،059،150  25/4/92
  1،535،0001،535،000  مطالبات حال شده از محل سود  237،925  1،297،075  25/4/93
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  ترکیب سهامداران
  :باشد  به شرح زیر می 30/11/93ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ آخرین 



درصد سهامد سهامتعداسهامدارردیف

1بانک سرمایه

2ارزش آفرینان پاسارگاد

3بیمه پاسارگاد544

4گذاري پارس حافظ سرمایه

5بیمه البرز

6 بانک پاسارگاد

7انصندوق ذخیره فرهنگی

8انداز کارکنان بانکها صندوق بازنشستگی و پس

9گذاري سامان مجد سرمایه

10تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد

11سام الکترونیک

12سام گروه

13بازرگانی همقدم

14بیمه پارسیان

15بیمه دانا

16بیمه معلم

17سایر سهامداران حقوقی و حقیقی،،

کل سهامداران
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  ترکیب هیات مدیره
  
  

  اعضاي اصلی
  نوع عضویت  سمت    نام

  غیر موظف  رئیس هیات مدیره  بانک سرمایهبه نمایندگی از   دکتر رسول سعدي آقاي 
نایب رئیس هیات مدیره و   شخص حقیقی  آقاي سید محمد آسوده

  موظف  مدیر عامل
  موظف  عضو هیات مدیره  شخص حقیقی  آقاي محمد میهن یار

  موظف  رهعضو هیات مدی  شخص حقیقی  آقاي حجت پوستین چی
  غیر موظف  عضو هیات مدیره  شرکت ارزش آفرینان پاسارگادبه نمایندگی از   آقاي مجتبی کباري 

  اعضاي علی البدل
        شرکت سرمایه گذاري پارس حافظ

        شرکت لیزینگ پاسارگاد
  
  

 حسابرس و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی ایران مشهود البدل  علیبازرس و  سابرسی رایمند و همکارانموسسه حو حسابرس شرکت  بازرس اصلی
  . باشد می
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  وضعیت مالی شرکت و خالصه عملکرد - فصل دوم 
گزارش وضع  30/09/93به عدم برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه براي دوره مالی منتهی به نظر قانون تجارت  161ماده 2وفق تبصره

  .باشد می 1393، مربوط به پایان دوره مالی دو ماه ازآغاز آنشت گذمالی شرکت در سال مالی جاري با توجه به 

  صورت سود وزیان 
        :باشد  صورتحساب سود و زیان شرکت براي دو دوره مالی گذشته به شرح زیر می

  )مبالغ میلیون ریال(
 شرح

  30/9/92دوره مالی منتهی به 
 

  30/9/93دوره مالی منتهی به 
 ده حسابرسی ش حسابرسی شده  

 399,613 270,307 حق بـیـــمه اتکایی قبولی 
 (15,335) (9,840) ذخایر حق بـیـــمه     ) افزایش (کاهش  

 384,278 260,467 درآمد حق بـیـــمه
 44,906 61,857 حق بـیـــمه اتکایی واگذاري 

  3,158  3,560 ذخیره حق بـیـمه اتکایی واگذاري) کاهش(افزایش 
 (48,064) (65,417) ــمه اتکایی واگذاريهزینه حق بـیـ

 336,214 195,050 درآمد حق بـیـمه سهم نگهـداري
 62,162 37,707 خسارت پرداختی 

 115,790 61,271 ذخیره خسارت معوق) کاهش(افزایش 
 (177,952) (98,978) هزینه خسارت

 3,976 3,419 خسارت دریافتی از بـیـــمه گران اتکایی
 (2,331) 6,960 ذخیره خسارت بـیمه گران اتکایی) شکاه(افزایش 

 1,645 10,379 خسارت سهم بـیـــمه گران اتکایی 
 (176,307) (88,599) هزینه خسارت سهم نگهـداري

 89,571 66,295 هزینه کارمزد و کارمزد منافع
 2,029 6,276 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

 (87,542) (60,019) ع سهم نگهـداريهزینه کارمزد و کارمزد مناف
 (10,641) (7,754) کاهش   سایر ذخایر فنی) افزایش(

 (41) 5 سایر هزینه ها و درآمدهاي بـیـــمه اي 
 (10,682) (7,749) خالص سایر هزینه هاي  بـیــمه اي

 27589 28548 درآمد سرمایه گذاري از محل ذخایر فنی
 89,272 67,231 يسـود ناخالص فعالیت بـیــمه ا

 297,337 387,363 درآمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع
 (33,184) (21,211) هزینه هاي اداري و عمومی

 353,425 433,383 سود عملیاتی
 57,543 (2,866) سایر درآمدها و هزینه هاي غیر بـیــمه اي 

 410,968 430,517 سـود خالص قبل از کسر مالیات 
 (21,190) (3,331) مالیات 

 389,778 427,186 سـود خالص دوره
 254 278 )ریال ( سود خالص هر سهم  
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   ترازنامه
    :باشد  خالصه وضعیت مالی در پایان دو دوره مالی گذشته به شرح زیر می

  )مبالغ میلیون ریال (        

30/09/139230/09/1393  شرح

  حسابرسی شده  حسابرسی شده
دارایـی ها

  موجودي نقد 

هاي کوتاه مدت گذاري سرمایه

هاي بلند مدت گذاري سرمایه

گران اتکایی گران و بیمه مطالبات از بیمه

هاي دریافتنی سایر حساب

گران اتکایی از ذخایر فنی سهم بیمه

مطالبات بلند مدت

هاي ثابت مشهود دارایی

هاي نامشهود دارایی

ها سایر دارایی

ها جمع دارایی

بدهی ها

گران اتکایی گران و بیمه بدهی به  بیمه

هاي پرداختنی سایر حساب

ذخیره مالیات بر درآمد

بیمه  ذخیره حق

ذخیره خسارت معوق

سایر ذخایر فنی

هاي آتی حق بیمه سال

ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

ها جمع بدهی

سهام حقوق صاحبان

سرمایه

اندوخته قانونی

اي اندوخته سرمایه

ها سایر اندوخته

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

ها و حقوق صاحبان سهام  جمع بدهی
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  تشریح جزئیات طرح افزایش سرمایه - فصل سوم 

  هدف از انجام افزایش سرمایه
ماده واحده  3و بند  1350گري مصوب  قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 36گري کشور از جمله ماده  به موجب مقررات بیمه

سرمایه تعیین شده توسط هیات وزیران  هاي بیمه موظفند از حداقل شرکت 1380قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب 
هیات محترم وزیران حداقل سرمایه پایه  18/9/91ه  مورخ  47905ت / 181070به موجب مصوبه شماره  . برخوردار باشند

اند نیز  اي که قبل از مصوبه مزبور تاسیس شده هاي بیمه میلیارد ریال تعیین شده است و شرکت 4،000هاي بیمه اتکایی  شرکت
قانون  165نظر به اینکه به موجب ماده . اند تا سرمایه خود را ظرف مدت چهار سال به حداقل مذکور افزایش دهند ف شدهموظ

امکان  "تادیه نشده است افزایش سرمایه تحت هیچ عنوان مجاز نخواهد بود مادامی که تمام سرمایه قبلی شرکت تماماً"تجارت 
بر این اساس با تایید بیمه مرکزي افزایش سرمایه . ل عدم تادیه کامل سرمایه وجود نداشتافزایش سرمایه شرکت تا سالجاري به دلی

طرح افزایش سرمایه پیشنهادي در اجراي تکلیف مقرراتی به شرح یاد شده و در کنار آن در این ارتباط  .به پایان سالجاري موکول شد
  .تقویت توان و بهبود ساختار مالی شرکت تهیه شده است

  گذاري مورد نیاز و منابع تأمین آن هسرمای
آن به شرح جدول زیر  میلیون ریال و منابع تأمین 475،850هاي یاد شدة فوق  گذاري مورد نیاز جهت اجراي برنامه مبلغ کل سرمایه

  .باشد می
  

  شرح
  آخرین برآورد

در ) میلیون ریال( 
  20/11/1393.تاریخ

  منابع

  375،850  سود انباشته 

  60،000  یه اياندوخته سرما

  40،000  سایر اندوخته ها 

  475،850  جمع منابع

  475،850  اصالح ساختار مالی   مصارف

  475،850  جمع مصارف

  مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن
  اي و  ه ، اندوختـه سـرمایه  محل سود انباشـت در نظر دارد سرمایۀ خود را از  ، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با توجه به برنامۀ ارائه شده

  . به شرح زیر افزایش دهدریال، میلیون  2،010،850به مبلغ ،  میلیون ریال 1،535،000 از مبلغها  سایر اندوخته
 375،850         از محل سود انباشته  )درصد 24 /49معادل   (     ریال میلیون.
 60،000           اي از محل اندوخته سرمایه ) ددرص    90/3معادل  (      میلیون ریال.
 40،0000    ها از محل سایر اندوخته   )درصد   61/2معادل   (      میلیون ریال.  
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  آتیدوره مالی هاي مالی سه  بینی صورت پیش - ل چهارم فص

  صورتحساب سود وزیانبینی  پیش
 :باشد صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر میدو بینی سود و زیان شرکت در  پیش

 )مبالغ  میلیون ریال (عدم افزایش سرمایه                                    فرض افزایش و زیان سه سال آتی با بینی سود و پیش

 شرح
1393/09/30 1394/09/30 1395/09/30 1396/09/30 

 بعد از افزایش قبل از افزایش بعد از افزایش  قبل از افزایش بعد از افزایش قبل از افزایش واقعی 

  608,256  608,256  506,880  506,880  422,400  422,400 399,613 حق بـیـــمه اتکایی قبولی 

 (35,482) (35,482) (29,568) (29,568) (24,640) (24,640) (15,335) بـیـــمه      ذخایر حق) افزایش (کاهش  

 572,774 572,774 477,312 477,312 397,760 397,760 384,278 بـیـــمه درآمد حق

 66,032 66,032 58,957 58,957 52,640 52,640 44,906 بـیـــمه اتکایی واگذاري  حق

 (2,476) (2,476) (2,211) (2,211) (1,974) (1,974)  3,158 بـیـمه اتکایی واگذاري  ذخیره حق) کاهش(افزایش 

 (63,555) (63,555) (56,746) (56,746) (50,666) (50,666) (48,064) بـیـــمه اتکایی واگذاري هزینه حق

 509,219 509,219 420,566 420,566 347,094 347,094 336,214 بـیـمه سهم نگهـداري درآمد حق

 152,064 152,064 126,720 126,720 82,500 82,500 62,162 خسارت پرداختی 

 157,234 157,234 121,482 121,482 107,800 107,800 115,790 ذخیره خسارت معوق) کاهش(افزایش 

 (309,298) (309,298) (248,202) (248,202) (190,300) (190,300) (177,952) هزینه خسارت

 16,508 16,508 14,739 14,739 10,281 10,281 3,976 گران اتکایی خسارت دریافتی از بـیـــمه

 17,812 17,812 14,769 14,769 13,500 13,500 (2,331) گران اتکایی ذخیره خسارت بـیمه) کاهش(افزایش 

 34,320 34,320 29,508 29,508 23,781 23,781 1,645 گران اتکایی  خسارت سهم بـیـــمه

 (274,978) (274,978) (218,694) (218,694) (166,519) (166,519) (176,307) هزینه خسارت سهم نگهـداري

 133,816 133,816 111,514 111,514 92,928 92,928 89,571 هزینه کارمزد و کارمزد منافع

 0 0 0 0 1,800 1,800 2,029 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

 (133,816) (133,816) (111,514) (111,514) (91,128) (91,128) (87,542) هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهـداري

 (16,267) (16,267) (13,438) (13,438) (12,100) (12,100) (10,641) کاهش   سایر ذخایر فنی) افزایش(

 (432) (432) (360) (360) (300) (300) (41) اي  سایر هزینه ها و درآمدهاي بـیـــمه

 (16,699) (16,699) (13,798) (13,798) (12,400) (12,400) (10,682) اي خالص سایر هزینه هاي  بـیــمه

 124,060 111,039 94,079 84,159 81,819 33,760 27589 گذاري از محل ذخایر فنی درآمد سرمایه

 207,786 194,765 170,639 160,719 158,866 110,807 89,272 اي سـود ناخالص فعالیت بـیــمه

 504,500 451,547 477,809 427,427 415,542 376,000 297,337 گذاري از محل سایر منابع درآمد سرمایه

 (53,568) (53,568) (44,640) (44,640) (37,200) (37,200) (33,184) هاي اداري و عمومی هزینه

 658,718 592,744 603,809 543,507 537,207 449,607 353,425 سود عملیاتی

 0 0 0 0 30,885 30,885 57,543 اي  هاي غیر بـیـمه سایر درآمدها و هزینه

 658,718 592,744 603,809 543,507 568,092 480,492 410,968 سـود خالص قبل از کسر مالیات 

 (7,162) (7,162) (7,581) (7,581) (16,799) (17,363) (21,190) مالیات 

 651,555 585,582 596,228 535,925 551,294 463,129 389,778 سـود خالص دوره

 324 381 297 349 274 302 254 )ریال (   سود خالص هر سهم
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  بینی ترازنامه پیش
  

1392/09/301393/09/30
بعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشبعد از افزایشقبل از افزایشواقعی واقعی 

ـی ها  حسابرسی شده حسابرسی شده دارای
 10,753 10,753 9,350 9,350 8,500 8,500 16,992 5,168موجودي نقد   

 2,219,950 1,903,155 1,982,098 1,730,141 1,758,738 1,572,855 1,429,868 1,032,008سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت    
 1,268,067 1,176,824 1,207,683 1,094,847 1,150,174 1,020,313 954,501 904,311سرمایه گذاري هاي بلند مدت    

 182,118 182,118 151,765 151,765 137,968 126,471 114,974 127,078مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی       
 157,575 148,335 126,060 123,612 114,600 109,391 104,182 50,574سایر حسابهاي دریافتنی  

 68,660 68,660 48,372 48,372 31,392 31,392 15,918 21,408سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی      
 9,090 9,090 7,575 7,575 6,312 6,312 5,260 4,186مطالبات بلند مدت  

 155,577 137,037 135,719 128,072 128,105 121,973 116,165 99,438دارایی هاي ثابت مشهود   
 4,200 4,200 4,000 4,000 3,900 401 365 34دارایی هاي نا مشهود   

 11,735 7,308 6,693 6,732 6,618 6,072 5,459 9,276سایر دارایی ها  
 4,087,724 3,647,479 3,679,315 3,304,466 3,346,308 3,003,682 2,763,685 2,253,481جمع دارایی ها  

بدهی ها
 12,443 12,443   10,369 10,369   8,641 8,641   7,201 21,095بدهی به  بیمه گران و بیمه گران اتکایی

 18,627 18,627   16,198 16,198   14,085 14,085   12,248 56,926سایر حسابهاي پرداختنی  
 7,162 7,162   7,581 7,581   16,799 16,799   52,810 3,914ذخیره مالیات بر درآمد   

 187,124 187,124   151,643 151,643   122,075 122,075   97,435 82,100ذخیره حق بیمه    
 600,062 600,062   442,828 442,828   321,346 321,346   213,546 97,755ذخیره خسارت معوق  

 73,126 73,126   56,860 56,860   43,422 43,422   31,322 20,681سایر ذخایر فنی  
 18,000 18,000   20,000 20,000   22,000 22,000   26,255 38,974حق بیمه سالهاي آتی   

 73307,330 54305,430 40224,022 2,978 1,925ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان    
 923,876 923,876 710,908 710,908 552,389 552,389 443,795 323,369جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام  
 2,010,850 1,535,000 2,010,850 1,535,000 2,010,850 1,535,000 1,535,000 1,297,075سرمایه  

 152446163,174 123167130,596 96370100,785 73,220 53,731اندوخته قانونی

 304892266,347 246333201,192 192741141,569 146,440 107,462اندوخته سرمایه اي  

 9701557,014 9701557,014 9701557,014 97,015 97,015سایر اندوخته ها  
 634250666,463 592043568,756 530166483,701 468,216 374,830سود انباشته 

 3,163,848 2,723,603   2,968,407 2,593,558   2,793,919 2,451,292   2,319,890 1,930,113جمع حقوق صاحبان سهام   
 4,087,724 3,647,479 3,679,315 3,304,466 3,346,308 3,003,681 2,763,685 2,253,481جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  

1394/09/301395/09/301396/09/30
پیش بینی ترازنامه سه سال آتی با فرض افزایش وعدم افزایش ســرمایه                       (ارقام به میلیون ریال   )
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  بینی گردش سود انباشته پیش
  
  
  

  گردش حساب سود انباشته سه دوره آتی با فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه 
)به میلیون ریال مبالغ (

شرح
30/09/1393 30/09/1394 30/09/1395 30/09/1396 

واقعی 
قبل از 
افزایش

بعد از 
افزایش

قبل از 
افزایش

بعد از 
افزایش

قبل از 
افزایش

بعد از 
افزایش

سـود خالص دوره
سود انباشته ابتداي دوره 

سود قابل تخصیص
تخصیص سود

اندوخته قانونی 
اي اندوخته سرمایه

سود مصوب
  از محل سود انباشتهافزایش سرمایه 

سود تخصیص داده شده 
سود انباشته پایان دوره 
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  بینی صورت سود و زیان مفروضات مبناي پیش
در دو حالت افزایش سرمایه و یـا عـدم    1396و  1395،  1394هاي  سال مالی منتهی به سی ام آذر سال بینی سود و زیان سه پیش

هـاي حسـابداري ، مـورد     و بر اساس رویه 30/9/1393نظر گرفتن عملکرد واقعی سال مالی منتهی به  افزایش سرمایه با درانجام 
کت سود و زیان را براي دو حالت افزایش سرمایه و عـدم افـزایش   چند شر هر. هاي مالی تدوین شده است استفاده در تهیه صورت

باشـد و   سرمایه تهیه نموده تا امکان مقایسه فراهم شود لیکن باید توجه داشت افزایش سرمایه مطرح شده از نـوع اختیـاري نمـی   
بینی سـود و   ده در تنظیم پیشبا این مالحظه مفروضات عم. باشد  گري ملزم به افزایش سرمایه می شرکت در اجراي مقررات بیمه

  .باشد زیان به شرح زیر می
  

  عملیات بیمه اتکایی 
 کـامالً بینی شـده   براي پذیرش ریسک در حد رشد پیشنیز و اینکه سرمایه فعلی شرکت توانگري شاخص با توجه به درجه باالي 

پیشنهاد شده است لذا در تـدوین  منابع داخلی  از محل  و گري در جهت رعایت مقررات بیمه و افزایش سرمایه صرفاًکند  کفایت می
یکسان و بیمه و خسارت در هر دو حالت قبل و بعد از افزایش سرمایه  صورتهاي مالی آتی اقالم مختلف عملیات اتکایی از جمله حق

    . بدون تغییر در محاسبات منظور شده است
  بیمه اتکایی قبولی حق

و آخـرین   30/9/1393بیمه واقعی سال مالی منتهـی بـه    تحوالت بازار اتکایی و حقروند بولی و هاي ق نظر گرفتن سیاست این درآمد با در
هـاي مـالی    درصـد نسـبت بـه سـال قبـل بـراي دوره       20و رشدي به میزان  30/9/1394بینی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به  پیش

  .بینی شده است  پیشخود  30/9/1396و  30/9/1395
  

  هزینه خسارت 
هاي معوق هر دوره با اسـتفاده از   هاي پرداختی و تغییر در میزان خسارت ه خسارت شرکت که عبارت است از میزان خسارتهزین

که از تقسـیم   ضریب خسارت شرکت. بینی شده است ضریب خسارت شرکت در دوره هاي مالی گذشته وتعدیل افزایشی آن پیش
شود در سه سال مالی منتهـی بـه    بیمه همان دوره محاسبه می آمد حق ه درهزینه خسارت مندرج در حساب سود و زیان هر دوره ب

بـا در نظـر   . باشـد  مـی % 46  30/9/1393بوده و براي سال مالی منتهـی بـه   %  38و % 22، % 31به ترتیب برابر با  30/9/1392
درصد و براي دو سـال بعـد    48برابر با  30/9/1394هاي گذشته ضریب خسارت دوره مالی منتهی به  گرفتن ضریب خسارت سال

 .  بینی و بر اساس آن خسارت پرداختی و خسارت معوق دوره برآورد شده است درصد پیش 54درصد و  52از آن به ترتیب 
  

  بیمه اتکایی واگذاري  حق
اتکـایی   اي شرکت منحصرًا عملیات بیمه اتکایی است شرکت مشمول مقررات مربوط بـه واگـذاري   با توجه به اینکه فعالیت بیمه

هـاي اتکـایی    پوشـش ) سه سال اول فعالیـت  ( 1391شرکت از ابتداي تاسیس تا پایان سال . باشد اجباري و مصوبات مربوط نمی
  . طراحی و خریداري نمود "مازاد خسارت  "و  "مشارکت"مورد نیاز خود را در قالب دو نوع قرار داد 

از پرتفوي و میزان سرمایه پرداخت شده ، ساختار پوشش اتکایی شـرکت بـه    حجم مناسبی شکل گیريبا توجه به  1392از ابتداي سال 
 93هاي اتکایی واگـذاري شـرکت در سـال     این تغییر ساختار موجب کاهش در خور توجه نسبت هزینه. مازاد خسارت محدود شدقرارداد 
منظـور شـده صـرفاً مربـوط بـه تغییـرات        1393بیمه اتکایی واگذاري قراردادهاي مشارکت که در عملکرد سـال   بدین لحاظ حق. گردید

میلیون ریال در  8،116به  1392میلیون ریال در سال  21،407مبلغ آن از که با روندي نزولی قبل است  هاي سال مشارکتی  قراردادهاي
  . کاهش یافته است 93سال 

بینـی حسابرسـی شـده و     خـرین پـیش  مطـابق آ  30/9/1394بیمه اتکایی واگذاري شرکت براي سال مالی منتهی بـه   هزینه حق
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   .بینی شده است بیمه اتکایی قبولی پیش و براي دو سال بعد از آن متناسب با رشد حق 1393هاي واقعی سال  براساس هزینه
  

  
  
  

  گران اتکایی  خسارت سهم بیمه
تـی و وقـوع یـا عـدم وقـوع      گران اتکایی با توجه به نوع اتکایی واگذاري شرکت بـه رویـدادهاي آ   هاي سهم بیمه میزان خسارت

براسـاس ایـن   . باشـد  ها در معـرض نوسـان مـی    با توجه به تواتر کم ، میزان تحقق این خسارت. هاي بزرگ بستگی دارد خسارت
گـران   گران اتکایی خودداري و با نگرش میـان مـدت سـهم بیمـه     هاي سهم بیمه واقعیت شرکت از احتساب دست باالي خسارت

ام آذر  هاي اتکایی قبولی که براي سه سال مـالی منتهـی بـه سـی     بیمه هاي واگذاري به کل حق بیمه حق اتکایی را برابر با نسبت
  باشـد بـرآورد نمـوده اسـت کـه       درصد مـی  9/10درصد و  6/11درصد ،  5/12به ترتیب معادل  1396و  1395،  1394هاي  سال

 . ت نیز معادل درصدهاي مذکور در نظر گرفته شده استگران اتکایی از کل هزینه خسار بر این اساس نسبت خسارت سهم بیمه
  

  هزینه کارمزد و کارمزد منافع 
باشـد گـرایش    مازاد خسارت که فاقد کارمزد میقراردادهاي هاي اتکایی از نوع  هاي بیمه به تحصیل بیمه هاي اخیر شرکت در سال

ی این شرکت موجب کاهش نسـبت کـارمزد پرداختـی شـده     هاي قبول بیمه تاثیر این گرایش در ترکیب حق. اند بیشتري نشان داده
هاي اتکایی قبولی بـا محاسـبه آخـرین نسـبت کـارمزد پرداختـی واقعـی بـراي دوره مـالی منتهـی بـه             هزینه کارمزد بیمه. است

ه شـده  هاي اتکایی قبولی محاسـب  بیمه درصد کل حق 22هاي یادشده براي هر سه دوره آتی به میزان  و تاثیر سیاست 30/9/1393
  . است

  

  درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی واگذاري
درآمـد کـارمزد و کـارمزد    1394با توجه به تغییر نوع قراردادهاي اتکایی مجدد از نوع مشارکت به مازاد خسارت ، براي دوره مـالی  

شده کـه آنهـم مربـوط بـه تغییـرات      بینی  بیمه اتکایی واگذاري پیش منافع در حداقل آن و به میزانی کمتر از سه و نیم درصد حق
بـراي دو دوره  تغییرات قراردادهـاي مـذکور ،   با توجه به مستهلک شدن سنوات قبل خواهد بود ولی مشارکتی قراردادهاي محدود 

  .بینی نشده است بعد از آن مبلغی از این بابت پیش
  

  :ذخایر فنی 
نامـه   مصوب شورایعالی با رعایـت قواعـد مقـرر در آیـین     58نامه شماره  آیین 15هاي اتکایی قبولی با توجه به ماده  ذخایر فنی بیمه

شـورایعالی بیمـه    01/10/1389براسـاس مصـوبه مـورخ    . شود هاي اتکایی محاسبه می مزبور و بر حسب شرایط قراردادها و توافق
  .شود درصد منظور می 20هزینه تحصیل در محاسبات ذخایر ، در عملیات اتکایی قبولی معادل 

بـراي تعیـین   . گیـرد  هاي معوق مبنا قرار مـی  تعیین میزان ذخیره خسارت معوق در هر زمان فهرست به روز شده میزان خسارتدر 
هاي اعالم شده نیز به عنـوان   درصد کل خسارت10و برآورد آن براي هر سه دوره معادل  1393هاي معوق در پایان سال  خسارت
  .هاي معوق افزوده شده است رتهاي واقع شده و گزارش نشده به خسا خسارت

نامه ذخایر فنی محاسبه و بـه طـور جداگانـه در     بیمه و ذخیره خسارت معوق مطابق آیین گران اتکایی از بابت ذخیره حق سهم بیمه
 .شود ها نشان داده می حساب

  



١٥  
 

  
  
  

  ها  گذاري درآمد سرمایه
بینی حسابرسی شده  و براساس آخرین ترکیـب   ابق آخرین پیشمط 30/9/1394ها براي دوره مالی منتهی به  درآمد سرمایه گذاري

  : هاي شرکت و متوسط منابع در اختیار طی دوره به شرح زیر برآورد شده است  گذاري پرتفوي سرمایه
 درصد 22هاي بانکی ریالی با نرخ متوسط  سود سپرده  
 درصد 6هاي بانکی ارزي  با نرخ متوسط  سود سپرده  
 ها  ها براساس آخرین سود برآوردي اعالمی و روند تقسیم سود شرکت ي در سهام شرکتگذار سود نقدي سرمایه  
 گذاري   سود حاصل از معامالت سهام در بازار سرمایه براساس وضعیت بازار و راهبردهاي سرمایه 

هـاي قابـل    ینـه هـا در بخـش بـازار سـرمایه ودیگرگز     گـذاري  براي دو دوره بعدي با توجه بـه تغییـرات متنـاوب ترکیـب سـرمایه     
  اختیـار   بـه عنـوان منـابع در    شامل جمع حقوق صاحبان سهام وذخایر سهم نگهـداري درصد کل منابع اول دوره  80گذاري  سرمایه

  .بینی و منظور شده است درصد در محاسبات پیش 22ن با نرخ متوسطآدر نظر گرفته شده و درآمد 
  

  هزینه هاي اداري و عمومی
ـایی قبـولی بـوده ،     بیمـه  درصـد حـق   8/8هاي اداري و عمومی شرکت که حـدود   ین نسبت عملکردي هزینهها براساس آخر این هزینه ـاي اتک   ه

  . برآورد شده است
  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان براساس یک
  .شود ها منظور می حساب

  

  اي  هاي غیر بیمه سایر درآمدها و هزینه
 ...و هاي بورس و فرابورس این حساب عمدتاً شامل اقالم سود وزیان حاصل از تسعیر ارز ، هزینه کارمزد خدمات بانکی و هزینه

   .باشد می
  

  تفاوت تسعیر ارز 
رازنامه و اقالم غیرپولی که به بهاي تمام شـده تـاریخی برحسـب ارز    در تاریخ ت) اي نرخ مبادله(اقالم پولی ارزي به نرخ رسمی ارز 

هاي ناشی از تسویه یـا تسـعیر    تفاوت. ، تسعیر شده است) اي نرخ مبادله( ثبت شده است ، با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله 
وت نرخ ارز منظور شده در الیحه بودجـه سـال   با توجه به تفا. اقالم ارزي به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شده است

هاي نقدي ارزي مـازاد بـر تعهـدات ارزي ، سـود      اي اعالمی از سوي بانک مرکزي ، براي دارایی هاي فعلی ارز مبادله آینده با نرخ
  .بینی و در سایر درآمدها منظور شده است تسعیر ارز پیش

  

   مالیات
معافیـت مالیـاتی مربـوط بـه     % 5، محاسـبه    1393زار اول فرابورس از دي ماه سـال  با توجه به ورود و گشایش نماد شرکت در با

    هاي بورسی و فرابورسی در سه سال پیش بینی  لحاظ شده و مالیات شرکت طبق مقررات مالیاتی محاسبه شده است شرکت
  
  



١٦  
 

 

  به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پیشنهاد هیات مدیره : پنجم فصل 
  

جه به اطالعات و توضیحات ارائه شده در این گزارش توجیهی و نظر به الزام مقرراتی براي افزایش سرمایه و در جهت بهبود با تو
نماید سرمایه شرکت از محل سود انباشته ،  هیات مدیره پیشنهاد می، شرکت و تداوم فعالیتهاي ساختار و تقویت توان مالی 

 2،010،850افزایش به مبلغ % 31با  ون ریالمیلی 1،535000زیر از مبلغ  جدول ا به شرحه اي و سایر اندوخته اندوخته سرمایه
  :افزایش یابد میلیون ریال 

  
  

  سرمایه فعلی  ردیف
  میلیون ریال

  افزایش سرمایه
  میلیون ریال

  
  درصد

  افزایش
  

  سرمایه بعد از افزایش
  محل تامین  میلیون ریال

  سود انباشته     49/24   375،850    1
  اي  اندوخته سرمایه  90/3  60،000  2
  ها  سایر اندوخته  61/2  40000  3

    2،010،850  31  475،850  1،535،000  جمع 
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