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گزارش عملکرد بیمه اتکایی ایرانیان
به نام خدا

گزارش هيأت مديره
به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان محترم سهام
براي عملكرد دوره مالي نه ماه و هشت روزه منتهي به 1389/9/30

سهامداران ارجمند
با عرض سالم و خير مقدم؛
هيأت مديره شركت بيمه اتكايي ايرانيان (سهامي عام) در اجراي ماده  49اساسنامه و مفاد ماده  232اصالحيه قانون
تجارت گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت براي دوره مالي نه ماهه و هشت روزه منتهي به  30آذر  1389را به شرح
زير به استحضار مي رساند:

مقدمه
خداوند متعال را شكرگزاريم كه افزون بر نعمت هاي بيشمار ،توفيق تأسيس و آغاز فعاليت شركت بيمه اتكايي ايرانيان
را عطا فرمود .با همت مؤسسان محترم و استقبال پذيره نويسان و سهامداران گرامي و تالش پيگير مديران منتخب ،به
فاصله كوتاهي بعد از تشكيل مجمع عمومي مؤسس مراحل اخذ مجوزهاي ثبت و فعاليت شركت با مساعدت هاي ارزشمند
و قابل تقدير بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار طي شد و شركت عمليات خود را
همزمان با صدور پروانه فعاليت در روزهاي پاياني سال  1388آغاز كرد .مديران شركت با نصب العين قراردادن برنامه

جامعه عملياتي ،براي ايجاد زير ساخت هاي الزم و دستيابي به هدف هاي تعيين شده تالش كردند كه حاصل آن ذي ً
ال به
استحضار مي رسد:

ثبت شركت و اخذ پروانه فعاليت
بالفاصله بعد از مجمع عمومي مؤسس كه در تاريخ  1388/10/14برگزار شد  ،مدارك الزم براي اخذ تأييديه ثبت شركت
به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد و اولين مديران شركت جهت تأييد
صالحيت به بيمه مركزي معرفي شدند .بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب
در تاريخ هاي  1388 /12/17و  1388/12 /18موافقت خود را با ثبت شركت اعالم نمودند و شركت در تاريخ 1388/12 /22
تحت شماره  370373و شناسه ملي  10320202522در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري به ثبت رسيد .پس
از طي مراحل ثبت ،پروانه فعاليت شركت براي انجام عمليات بيمه اتكايي در كليه رشته هاي بيمه اي در تاريخ 1388/12/25
توسط بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران صادر و اولين قرارداد اتكايي قبولي شركت در تاريخ  1388/12/26منعقد شد.
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سال مالی منتهی به 30آذر 1389
سرمايه و تركيب سهامداران
سرماية شركت مبلغ  1،535،000،000،000ريال (يك هزار و پانصد و سي و پنج ميليارد ريال ) منقسم به يك ميليارد و
پانصد و سي و پنج ميليون سهم عادي يك هزار ريالي با نام است كه پنجاه در صد آن پرداخت شده است .پنجاه درصد
بقيه در تعهد سهامداران خواهد بود که حداکثر ظرف پنج سال و با رعايت مقررات قانون تجارت و با اعالم هيأت مديره
مي بايست تأديه شود.
تركيب سهامداران شركت در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد و تا تاريخ تأييد گزارش نيز در ميزان سهام
سهامداران عمده تغييري حاصل نشده است:

ردیف

سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

1

بانك سرمايه

150,000,000

% 9.77

2

ارزش آفرينان پاسارگاد

80,000,000

% 5.21

3

سرمايه گذاري پارس حافظ

75,000,000

% 4.89

4

بيمه پاسارگاد

75,000,000

% 4.89

5

بانك پاسارگاد

60,000,000

% 3.91

6

بيمه البرز

60,000,000

% 3.91

7

صندوق ذخيره فرهنگيان

60,000,000

% 3.91

8

صندوق بازنشستگي و پس انداز كاركنان بانك ها

60,000,000

% 3.91

9

سرمايه گذاري سامان مجد

60,000,000

% 3.91

10

تأمين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد

60,000,000

% 3.91

11

سام الكترونيك

60,000,000

% 3.91

12

سام گروه

60,000,000

% 3.91

13

بازرگاني همقدم

60,000,000

% 3.91

14

بيمه پارسيان

45,000,000

% 2.93

15

بيمه دانا

45,000,000

% 2.93

16

بيمه معلم

45,000,000

% 2.93

17

ساير سهامداران حقوقي

220,257,298

% 14.35

18

سهامداران حقيقي

259,742,702

% 16.92

كل سهامداران

1,535,000,000

% 100.00

www.iranianre.ir

5
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هيأت مديره و مدير عامل
صاحبان محترم سهام در مجمع عمومي مؤسس ،اولين مديران شركت را به شرح زير انتخاب نمودند .براساس
تصميمات اولين جلسه هيأت مديره نيز آقايان دكتر مجيد قاسمي به سمت رييس هيأت مديره و سيد محمد آسوده به
عنوان نايب رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت انتخاب شدند:

• اعضاي اصلي:
		
 .1دكتر مجيد قاسمي

رييس هيأت مديره

		
 .2سيد محمد آسوده

نايب رييس هيأت مديره و مدير عامل

 .3محمد ميهن يار

عضو هيأت مديره

 .4حجت پوستين چي

عضو هيأت مديره

 .5بانك سرمايه

عضو هيأت مديره به نمايندگي دكتر رسول سعدي

• اعضاي علي البدل
 .1شركت ارزش آفرينان پاسارگاد
 .2شركت بيمه البرز
در طول دوره مورد گزارش عالوه بر مدير عامل ،آقايان محمد ميهن يار و حجت پوستين چي به صورت موظف در
شركت انجام وظيفه نموده اند.

بازرس قانوني
در مجمـع عمـومـي مـؤسس ،مؤسسـه حسـابرسي دش و همكـاران به عنـوان بـازرس اصـلي و حسـابـرس شـركـت و جنـاب
آقـاي سيد حسين عربزاده به عنوان بازرس علي البدل براي دوره مورد گزارش انتخاب شدند.

موضوع فعاليت
موضوع فعاليت شركت عبارت است از:
 )1قبول بيمه هاي اتکايي و اتکايي مجدد ،در کليه رشتههاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي براساس پروانه فعاليت
صادره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوط،
 )2تأسيس  ،مشارکت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتکايي داخلي و خارجي،
 )3تحصيل پوشش بيمه اتكايي حمايتي در رابطه با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده،
 )4سرمايه گذاري از محل سرمايه ،اندوخته ها ،ذخاير فني و قانوني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط و
مقررات مصوب شوراي عالي بيمه،
 )5عرضه خدمات جانبي و تکميلي در زمينه بيمه هاي اتکايي،
 )6مبادرت به انجام کليه اقدامات و معامالت ضروري براي انجام موارد فوق.
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هدف هاي كلي و راهبردي
اهم اهداف كالن و راهبردي شركت كه براي تعيين جهت حركت در كوتاه مدت و بلند مدت و تثبيت جايگاه شركت در
بازار بيمه تعيين شده است به شرح زير مي باشد:

اهداف کالن
اهداف کالن شرکت عبارتند از :

 .1ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار

شرکت از طریق جذب و اداره ریسک های مازاد بر ظرفیت شرکتهای بیمه داخلی و تدریج ًا منطقهای و بین المللی،
همچنین ارائه خدمات تخصصی و تکمیلی بیمه ای به صورت حرفه ای و متمایز ،به طور مستمر ارزش آفرینی
می کند .سود مناسب و پایدار شرکت با کوشش در ایجاد پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه های اتکایی و
سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد .ارزش آفرینی شرکت در« سود ساالنه» و « ارزش افزوده سهام»
تجلی می یابد.

 .2ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی
شرکت در کنار تأمین منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه ای ومیزان نگهداری بازار داخلی ،در توسعه
صنعت بیمه و اقتصاد کشور مشارکت وبا تالش در جهت بهبود تراز ارزی مبادالت بیمه ای به مسئولیت ملی،
اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نماید.

اهداف راهبردی
اهداف کالن شرکت از طریق پیگیری اهداف راهبردی به شرح زیر دنبال خواهد شد:
• کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی
• مشارکت مؤثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی
• مطرح شدن در بازارهای بیمه نوظهور منطقه ای به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر
• برقراری ارتباط مفید و مؤثر با بازارهای بین المللی بیمه و بیمه اتکایی
• سرمایه گذاری بهینه منابع مالی
با پیگیری مؤثر اهداف فوق ،می توان چشم انداز شرکت در صنعت بيمه را به شرح زیر ترسيم نمود:

چشم انداز
شرکت بیمه اتکایی توانمند ،حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بینالمللی
7
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بازار بيمه اتكايي جهاني
كل حق بيمه توليد شده جهاني در بخش بيمه هاي مستقيم در سال  2009بالغ بر  4066ميليارد دالر بوده كه حدود 42/7
درصد از اين ميزان به مبلغ  1735ميليارد دالر در بيمه هاي غير زندگي و  2331ميليارد دالر بقيه در بيمه هاي زندگي بوده
است .در سال مذكور مجموع حق بيمه هاي اتكايي جهاني حدود  200ميليارد دالر بوده است كه حدود  70درصد آن در
بيمه هاي غير زندگي و  30درصد بقيه در بيمه هاي زندگي صادر شده است.
براساس گزارش هاي معتبر منتشر شده پنجـاه شركت برتـر بيمه هـاي اتكـايي در سـال  2009مبلغ  186ميليارد دالر
حق بيمه اتكايي توليد كرده اند كه حدود  %93از حق بيمه هاي اين بخش از صنعت بيمه جهان را تشكيل ميدهد.
نمودار زير سهم مناطق مختلف جهان از بيمه هاي اتكايي جهاني را نشان مي دهد:

حق بيمه اتكايي جهاني در سال 2009
آسیا و اقیانوسیه

%10

سایر جهان

برمودا

%3

%8

آمریکا

%20

اروپا

%59

به طوري كه نمودار باال نشان مي دهد ،قاره اروپا بزرگترين بازار جهاني بيمه هاي اتكايي است و اروپا در مقام
صادركننده خدمات بيمه اتكايي بخشي از نياز ساير مناطق جهان از جمله آمريكا و آسيا را تأمين مينمايد.
تحوالت چرخه اي بازارهاي بيمه اتكايي از نگاه ظرفيت و نرخ هاي رايج ،با تأخير فاز تابع خسارت هاي فاجعهآميز از
قبيل سيل ،زمين لرزه و انواع طوفان ها ،همچنين نوسانات شديدي كه در بازارهاي مالي رخ مي دهد ،مي باشد .در كنار
بيمه هاي متداول اتكايي بخشي از نيازهاي اتكايي جهاني نيز از طريق صدور اوراق بهادار مرتبط با ريسك هاي بيمهاي
تأمين ميشود.

سطح نسبت ًا پايين خسارت هاي فاجعه آميز در سال  2009به همراه افزايش ارزش اوراق بهادار در بازارهاي بين المللي

در اواخر سال مذكور موجب بهبود نسبي ظرفيت و عرضه بيمه هاي اتكايي در سطح جهان شده است.

بازار بيمه كشور عمده نيازهاي بيمه اتكايي مازاد بر نگهداري داخلي خود را از طريق بازار اروپا و غالب ًا از پنج

شركتي كه در رده هاي اول تا ششم بازار جهاني قرار داشتند تأمين مي نمود .در چند سال گذشته به دليل خروج برخي
از اين شركت ها از بازار بيمه كشور و تحريم هاي اعمال شده نيازهاي اتكايي كشور از ساير بازارها از جمله بازار بيمه
هندوستان تأمين شده است كه حجم بيمه اتكايي آن درسال هاي اخير در رده  16تا  19جهاني قرار گرفته است.
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وضعيت و تحوالت بازار بيمه و بيمه اتكايي داخلي
ساختار بازار بيمه كشور در سال هاي اخير تحوالت قابل مالحظه اي را تجربه كرده است .با واگذاري اكثريت سهام
سه شركت بيمه دولتي البرز ،آسيا و دانا به بخش هاي غير دولتي ،در حال حاضر بيمه مركزي در جايگاه نهاد حاكميتي و
اعمال نظارت تخصصي بر صنعت بيمه قرار دارد و بيمه ايران در مقام بزرگترين شركت بيمه كشور به عنوان تنها شركت
دولتي بيمه كشور در بازار بيمه فعاليت مي نمايد.
عالوه بر بيمه مركزي و بيمه ايران نوزده شركت بيمه مستقيم و دو شركت بيمه اتكايي خصوصي نيز در بازار بيمه
كشور فعاليت مي كنند .از اين تعداد سه شركت بيمه و يك شركت بيمه اتكايي در مناطق آزاد تجاري و بقيه در سراسر
كشور به عرضه خدمات و پوشش هاي بيمه اي اشتغال دارند .به اين ترتيب ساختار صنعت بيمه كشور از چهار شركت
بيمه دولتي ،يك شركت بيمه شبه دولتي و بيمه مركزي ايران در اوايل سال  ،1382به يك شركت بيمه دولتي ،نوزده شركت
بيمه مستقيم و دو شركت بيمه اتكايي خصوصي و بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ،در حال حاضر تغيير يافته است.

مضاف ًا بر اينكه تأسيس چند شركت بيمه خصوصي ديگر نيز از سوي متقاضيان و مؤسسان آنها در دست پيگيري است.
اين تغيير ساختار ،تحوالت چشمگيري در كم و كيف فعاليت هاي بازار بيمه كشور را در پي داشته است .بوجود آمدن
زمينه هاي رقابت ،نوآوري و تحرك بيشتر شركت هاي بيمه ،افزايش مجموع ظرفيت ريسك پذيري بازار ،حذف مرحله
اي تعرفه هاي حق بيمه در رشته هاي مختلف بيمه اي ،كاهش سطح نرخ ها و تقليل حاشيه سود رشته هاي سودآور از
قبيل بيمه هاي باربري ،آتش سوزي ،مهندسي و نفت و انرژي ،ورود تعداد بيشتري از شركت هاي بيمه مستقيم به عرصه
قبولي هاي اتكايي از بازار داخلي  ...از جمله تحوالت مهمي است كه در سال هاي اخير در صنعت بيمه كشور به وقوع
پيوسته است.
براساس آخرين آمار رسمي منتشره ،بازار بيمه كشور در سال  1388با توليد  46،460ميليارد ريال حق بيمه ،سهمي
حدود  0/12درصد از مجموع حق بيمه جهاني را به خود اختصاص داده و در رتبه  46جهان قرار گرفته است.
در سال مذكور سهم بازار دو شركت دولتي بيمه ايران و بيمه دانا در حدود  52درصد و سهم  17شركت بيمه خصوصي
از حق بيمه توليدي بازار نزديك به  48درصد بوده است.
با مالحظه تركيب پرتفوي و سهم بازار رشته هاي مختلف بيمه اي در عملكرد سال  1388صنعت بيمه كشور ،سهم
مجموع رشته هاي متقاضي پوشش هاي اتكايي غير اجباري ،به كمتر از  17درصد حق بيمه توليدي بازار در سال مذكور
بالغ مي شود.
با توجه به تركيب و تنوع پوشش هاي اتكايي مورد تقاضاي بازار به شكل هاي اختياري و همچنين قراردادهاي نسبي
و غير نسبي ،براساس برآوردهاي صورت گرفته حجم حق بيمه اتكـايي غيـر اجبـاري بازار داخلي به حـدود  23درصـد
حق بيمه رشته هاي متقاضي و يا حدود  3/9درصد كل حق بيمه بازار در سال  1388يعني به رقمي حدود  1800ميليارد
ريال در سال مذكور بالغ شده است.
با در نظر گرفتن تداوم رقابت و روند نزولي نرخ هاي حق بيمه در رشته هاي متقاضي پوشش هاي اتكايي غير اجباري
بازار ،حجم حق بيمه اتكايي مورد تقاضا در سال  1389نيز حداكثر به ميزان رقم مذكور براي سال  1388برآورد مي شود.
شيب تندتر كاهش نرخ هاي حق بيمه رشته هاي سودآور بيمه اي در سال نخست فعاليت شركت از يك سو و افزايش
سطح كارمزدهاي مورد انتظار شركت هاي واگذارنده و رشد تعداد شركت هاي بيمه مستقيم اتكايي پذير از سوي ديگر،
ايجاب مي كرد همزمان با پيگيري راهبرد برقراري و توسعه روابط همكاري با شركت هاي بيمه و افزايش سهم شركت
از بازار اتكايي داخلي ،انتخاب ريسك و تعيين سهم قبولي شركت با رعايت مالحظات فني و كارشناسي ،با دقت بيشتري
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صورت پذيرد .اين سياست براي سال هاي آتي فعاليت شركت در بازار داخلي و بويژه بازارهاي منطقه اي و بين المللي نيز
به شيوه مناسبي مديريت و دنبال خواهد شد.
با نگاهي به چشم انداز صنعت بيمه كشور در افق  1404و مقايسه ويژگي هاي هدف گذاري شده در آن با شرايط
كنوني بازار بيمه كشور ،مي توان نتيجه گرفت كه صنعت بيمه در سال هاي آتي با دوره گذار سخت و پر تالشي روبرو
خواهد بود .عبور موفقيت آميز از اين دوره مستلزم ارتقاء سطح تخصصي امور بيمه اي ،تربيت سرمايه هاي انساني
كارآمد و مسلط به دانش و روش هاي حرفه اي بازارهاي پيشرفته بيمه دنيا ،ايجاد زير ساخت هاي قانوني الزم و ارتقاء

فرهنگ بيمه اي جامعه و نهايت ًا فعال كردن تمامي ظرفيت هاي بالقوه بيمه اي متناسب با ظرفيت هاي اقتصادي ،اجتماعي و
جغرافيايي كشور مي باشد.
برخي هدف هاي كالن و راهبردها و سياست هاي تدوين شده براي دستيابي به چشم انداز كه در برنامه تحول صنعت
بيمه كشور آمده است عبارتند از:
• افزايش سهم بخش غير دولتي از بازار بيمه كشور
• توسعه بيمه هاي اتكايي داخلي
• ايجاد تعادل در واگذاري هاي اتكايي به بازارهاي خارجي
• گسترش تعامالت منطقه اي و بين المللي بيمه اي
• حمايت سياسي و تسهيل ارتباط بيمه گران داخلي با بيمه گران خارجي از سوي دولت
پيگيري هدف ها و اجرايي شدن سياست هاي باال در صنعت بيمه بطور مستقيم و در ساير موارد به طور غيرمستقيم بر
كم و كيف و زمينه هاي فعاليت اين شركت تأثير خواهد گذاشت .مديران شركت پيشرفت هدف ها ،راهبردها و سياست هاي
كالن صنعت بيمه را هوشمندانه مد نظر قرار داده و از فرصت ها و تحوالت آتي بازار بيمه كشور براي رسيدن به اهداف
و تحقق برنامه هاي آينده شركت بهره گيري مي نمايند.
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جايگاه شركت در صنعت بيمه
بيمه اتكايي ايرانيان اولين شركت سهامي عام بيمه اتكايي است كه به صورت كام ً
ال خصوصي و با سرمايه قابل
مالحظه ،با رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب قانون تأسيس مؤسسات بيمه
غير دولتي با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران تأسيس شده است.
بازار هفتاد و پنج ساله و به اعتباري يكصد ساله صنعت بيمه كشور ،از مدت ها قبل به شركتي توانمند با استعداد كسب
جايگاهي در سطح ملي و منطقه اي نياز داشت .اين نياز با توجه به آزاد سازي و خصوصي سازي بازار بيمه و افزايش
تعداد شركت هاي بيمه نمايانتر شد .نحوه تشكيل و تأسيس و به ويژه ميزان سرمايه و تركيب سهامداران شركت و نيز
دستاوردهاي اولين دوره عملياتي شركت از تاريخ  88/12/26تا  ،89/9/30ضمن ايجاد زمينههاي تثبيت موقعيت بيمه اتكايي
ايرانيان در بازار داخلي ،اين نويد را مي دهد كه شركت در طول دوره پنج ساله اول فعاليت خود ،بتواند به دستاوردهايي
فراتر از هدف هاي پيش بيني شده در برنامه كاري اوليه نايل شود.

فعاليت هاي بيمه اتكايي
الف) قبول اتكايي
با توجه به شرايط و نياز بازار داخلي ،قبولي هاي شركت از اولين روز پس از صدور پروانه فعاليت آغاز شد و با
استقبال و همكاري تمامي شركت هاي بيمه داخلي و بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران گسترش يافت .اهم تالش شركت
در سال نخست فعاليت هاي اتكايي صرف تشكيل هسته پرتفويي با ساختار و كيفيت قابل قبول از بازار بيمه داخلي شده
است .حاصل اين تالش منجر به توليد پرتفوي مطلوبي با حجم حق بيمهاي معادل  73/5ميليارد ريال بالغ شده است .از اين
مقدار مبلغ  65ميليارد ريال بعنوان حق بيمه اتكايي قبولي به حساب درآمد دوره منظور و  8/5ميليارد ريال بقيه مربوط به
تعهدات بلند مدت بوده كه به حساب حق بيمه سال هاي آتي منظور شده است.
شايان ذكر اينكه چون دوره مورد گزارش اولين دوره فعاليت شركت و در عين حال  9ماهه بوده است ،نسبت ذخاير فني
منظور شده در حساب ها در اين سال از حد معمول باالتر مي باشد بطوري كه در مقابل  65ميليارد ريال حق بيمه اتكايي
قبولي دوره مبلغ  35ميليارد ريال به طور خالص به حساب ذخاير فني منظور شده است.
در مورد همكاري با بازارهاي مستعد منطقه اي و بين المللي ،اعالم موجوديت و معرفي شركت به طرق مقتضي صورت
گرفته است .از حضور در برخي همايش ها و مجامع منطقه اي و بين المللي همچنين مالقات هاي كاري در بازديد مديران
شركت هاي بيمه وبيمه اتكايي وكارگزاري منطقه اي و اروپايي از شركت نيز براي معرفي شركت و گسترش همكاري ها
بهره گيري شده است .استفاده از فرصت هاي آموزشي شركت هاي خارجي براي برخي از همكاران بخش اتكايي و تالش
براي اخذ مناسب ترين پوشش هاي اتكايي قابل دسترس براي تعهدات قبولي شركت ،از ديگر اقدامات صورت گرفته در
سال نخست فعاليت در ارتباط با بازارهاي خارجي بوده است.

ب) اخذ پوشش اتكايي
محدوديت در روابط و همكاري هاي بازارها و بيمه گران بزرگ اروپايي با بازار داخلي و برقراري تحريم هاي گسترده
و آثار مختلف ناشي از آن در روابط و مبادالت خارجي از يك سو و لزوم استفاده از فرصت هاي محدود باقيمانده
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براي تحصيل پوشش اتكايي با ساختار و ظرفيت هاي قابل قبول ،مديران شركت را بر آن داشت تا با انعقاد تركيبي از
قراردادهاي نسبي و مازاد خسارت با معتبرترين بيمه گران اتكايي قابل دسترس در سال نخست فعاليت ،پايه قابل قبولي
براي افزايش ظرفيت و پوشش مازاد بر ظرفيت نگهداري شركت ايجاد نمايند.
ايجاد اين پايه در اولين دوره فعاليت شركت را مي توان به مثابه سرمايه گذاري ضروري و مناسبي براي رشد
فعاليت هاي اتكايي در سال هاي آتي تلقي نمود.

عملكرد بيمه هاي اتكايي
شرح

ميليون ريال

حق بيمه اتكايي قبولي دوره

65,348

حق بيمه اتكايي قبولي سال هاي آينده

8,501

جمع حق بيمه اتكايي قبولي

73,849

حق بيمه اتكايي واگذاري

15,384

خسارت پرداختي

1,434
13

خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي

كارمزد پرداختي به شركت هاي بيمه واگذارنده

11,948

كارمزد دريافتي از بيمه گران اتكايي

1,443

ذخاير فني (سهم نگهداري)

35,274

ترکیب حق بیمه های قبولی اتکایی
دوره مالي منتهي به 1389/9/30
سایر رشته ها
آتش سوزی

%19

باربری

%6

بدنه کشتی

%3

%4

نفت و انرژی

%42

هواپیما

%12

درمان

%7

مهندسی

%7
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سال مالی منتهی به 30آذر 1389
فعاليت هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري و مديريت بهينه منابع مالي شركتهاي بيمه كه عمدت ًا شامل سرمايه شركت ،اندوخته ها و ذخاير فني
ميباشد ،نقش اساسي در سودآوري و تداوم فعاليت شركت ايفا مينمايد .با توجه به اينكه منابع مالي شركت هاي بيمه

پشتوانه ايفاي تعهدات اين شركت ها مي باشد ،سرمايه گذاري اين منابع الزام ًا در چارچوب مقررات نظارتي و آيين نامه
مصوب شورايعالي بيمه صورت مي گيرد .هيأت مديره در سرمايه گذاري بهينه منابع مالي دربخش هاي مختلف ،رويكرد

انجام سرمايه گذاري با ريسك مناسب و كسب بيشترين بازدهي همراه با حفظ قابليت نقدشوندگي را انتخاب نموده است.
به دليل اهميت راهبردي امر سرمايه گذاري ها ،شوراي سرمايه گذاري از بدو فعـاليت شركت تشكيل و سرمايهگذاري ها
در چـارچوب سيـاست هـا و رهنمودهـاي اين شـورا و براساس تحليل هـا و نظـرات كارشناسي انجام شده است.
با عنايت به اينكه شركت در تاريخ  1389/12/22به ثبت رسيده و دسترسي به سرمايه پرداخت شده در چند روز پاياني
سال ميسر شده است ،به جهت صرفه و صالح شركت و با توجه به پيش بيني روند كاهش نرخ سود بانكي در سال
 ،89هيأت مديره در فرصت چند روزه باقيمانده از سال  ،1388اقدام به سپرده گذاري سرمايه دراختيار با باالترين نرخ
سود بانكي ممكن نمود .شناسايي گزينه ها و فرصت هاي مناسب ديگر سرمايه گذاري و تخصيص بخشي از منابع مالي
ودرآمدهاي حاصله از سپرده هاي بانكي به اين قبيل فرصتها ،از ابتداي سال  1389مورد اهتمام مديران شركت بوده
است.
بر اين اساس تركيب سرمايه گذاري هاي شركت در پايان دوره نه ماهه منتهي به 89/09/30بر حسب بهاي تمام شده به
شرح زير مي باشد:

نوع سرمايه گذاري

مبلغ -ميليون ريال

درصدازكل

سپرده هاي بانكي

740،500

% 87

سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس

69،855

%8

سهام ساير شركت ها

22،341

%3

اوراق مشاركت

13،200

%2

صندوق سرمايه گذاري مشترك

1،999

% 0/2

جمع كل

847،895

% 100

ارزش جاري سهام شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس در تاريخ ترازنامه مبلغ  23،528ميليون ريال و
در سهام ساير شركت ها حسب قيمت  OTCشركت ها معادل مبلغ  84،364ميليون ريال است كه بيانگر ارزش افزوده

شناسايي نشده اي جمع ًا به مبلغ  15،696ميليون ريال ميباشد.
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سرمايه گذاري هاي شركت به شرح باال در طول دوره  9ماهه منتهي به 89/09/30منجر به كسب درآمدي معادل 149/6
ميليارد ريال شده است .جدول زير سود حاصل از سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف را نشان مي دهد:

مبلغ (ميليون ريال)

شرح
سود حاصل از سپرده هاي بانكي

144،105

سود گواهي سپرده واوراق مشاركت

3،029

سود سرمايه گذاري وفروش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس

2،052

سود سهام سايرشركت ها

476
9

سود حاصل از صندوق سرمايه گذاري مشترك

جمع درآمد سرمايه گذاري ها

149،672
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فعاليت هاي عمومي
الف) تصويب آيين نامه هاي مالي ،معامالتي و اتكايي
با توجه به تمهيدات و پيش بيني هاي اوليه آيين نامه هاي مالي و معامالت شركت قبل از ثبت شركت تهيه شده بود و در
اولين جلسه هيأت مديره كه در تاريخ  88/12/13برگزار شد مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت .به همين ترتيب آيين نامه
معامالت بيمه هاي اتكايي شركت در جلسه دوم هيأت مديره به تاريخ  1388 /12/23بررسي و تصويب شد و همزمان با
شروع فعاليت شركت در انجام معامالت اتكايي مورد بهره برداري قرار گرفت.

ب) جذب سرمايه انساني
با شروع فعاليت شركت نسبت به جذب و توسعه سرمايه انساني اقدام شده است .با توجه به نوع و ماهيت عمليات
شركت تركيب سرمايه انساني شركت در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد:

شرح

تحصيالت

كل

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

اعضاي موظف هيأت مديره

-

2

1

3

كاركنان

1

4

4

9

مجموع

1

6

5

12

عالوه بر سرمايه انساني به شرح فوق شركت از خدمات سه نيروي انساني به صورت خدمات شركتي (برون سپاري)
و يك نفر ساعتي استفاده مي نمايد.

پ) استقرار سامانه مالي
ايجاد و توسعه سامانه مالي با تركيب مناسبي از نيروي انساني ،نرم افزار ،سخت افزار و شبكه ،توأم با تشخيص
نيازهاي اطالعاتي يك شركت بيمه اتكايي و كدگذاري و طبقه بندي مناسب داده ها و حساب ها ،به عنوان يك نياز اساسي،
نقش راهبردي و مؤثري در اداره امور شركت دارد .بر اين اساس شركت با جذب سرمايه انساني با صالحيت و بررسي
نرم افزارهاي موجود در بازار و انتخاب نرم افزار مناسب از نظر قابليت ها و پشتيباني همچنين كدگذاري و طبقه بندي
حساب ها ،سامانه مالي شركت را ايجاد و پياده سازي نموده است .اين سامانه به گونه اي طراحي و اجرا شده است كه
ضمن ثبت و ذخيره سريع رويدادهاي مالي بتواند اطالعات و گزارش هاي مورد نياز را در سطوح مديريتي ،مالي و نظارتي
با دقت و سرعت فراهم نمايد و به موازات نيازهاي آتي قابل توسعه باشد.
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تأسيس دفتر ،شعبه يا واحد فرعي در خارج از كشور ضرورت يابد ،فعاليت هاي آن در سطح كشور در يك ساختمان
اداري قابل انجام است .به منظور تأمين ساختمان مورد نياز شركت ،موضوع خريد ساختمان آماده يا احداث ساختمان
مورد بررسي قرار گرفت .در اين خصوص پس از سنجش فضاي اداري مورد نياز ،تعدادي از ساختمان هاي آماده و يا
كلنگي كه از نظر موقعيت و متراژ با نيازهاي آتي شركت متناسب بود مورد بازديد و بررسي قرار گرفت .در نتيجه با هدف
برخورداري از ساختماني با طراحي و فضاي مناسب و همچنين بهرهگيري از ارزش افزوده حاصل از احداث ساختمان،
نسبت به خريد ملكي براي تخريب و نوسازي و احداث ساختمان شركت اقدام شد.

خالصه عملكرد و وضعيت مالي

عملكرد  88/12/24تا 1389/9/30
درآمد هاي بيمه اي

ميليون ريال
73،476

درآمد سرمايه گذاري ها

149،672

جمع درآمدها

223،148

جمع هزينه ها (بيمه اي و غير بيمه اي و تأسيس)

96،307

سود خالص بعد از كسر ماليات

126,842

خالصه وضعيت مالي در تاريخ 1389 /9/30

ميليون ريال

جمع سرمايه گذاري ها

847،895

جمع ذخاير فني

41،947

جمع دارايي ها

952،343

جمع بدهي ها

58،001

جمع حقوق صاحبان سهام

894،342
16
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اطالعات مالي هر سهم

نه ماهه منتهي به 1389/9/30

تعداد سهام

1،535،000،000

مبلغ پرداخت شده هر سهم (ريال)

500
82/63

عايدي نه ماهه هر سهم (( )EPSريال)
عايدي نه ماهه هر سهم ()EPS

 16/52درصد

سود نقدي هر سهم (( )DPSريال )

65

مقايسه عملكرد و برنامه
عملكرد نه ماهه منتهي به
 89/9/30ميليون ريال

عنوان

برنامه يكساله اول
ميليون ريال

حق بیمه نا خالص قبولی

75،000

73،849

درآمد سرمایه گذاری ها

192،187

149،672

سود ویژه بعد از مالیات

147،831

126،842

پيش بيني و عملكرد عايدي هرسهم ()EPS

جدول زير پيش بيني و عملكرد عايدي هر سهم براي دوره مالي مورد گزارش و دوره مالي آينده را نشان ميدهد:

عنوان

برنامه يكساله
اول

عملكرد نه ماهه
منتهي به 89/9/30

پيش بيني سال مالي
منتهي به90/9/30

عايدي هر سهم ()EPS

 20/28درصد

 16/52درصد

 26درصد
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هدف هاي كمي و برنامه هاي آينده
• افزايش ميزان قبولي هاي اتكايي قراردادي و اختياري براي توليد حق بيمه اتكايي به مبلغ  168ميليارد ريال در سال مالي منتهي
به 90/9/30

• گسترش همكاري با بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي بيمه داخلي براي بهبود شرايط و توسعه بازار اتكايي كشور
• توسعه ظرفيت قبولي شركت در پذيرش ريسك با اخذ مناسب ترين پوشش هاي اتكايي در دسترس

• حفظ و گسترش ارتباط وهمكاري با بيمه گران معتبر منطقه اي و بين المللي

• بهينه سازي تركيب و افزايش پرتفوي سرمايه گذاري ها براي دستيابي به سود حاصل از سرمايه گذاري ها به مبلغ  221/6ميليارد
ريال در دومين سال مالي شركت

• راه اندازي بازار فرابورس ( )OTCشركت و متعاقب ًا ورود به فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار
• توسعه سرمايه انساني شركت از طريق آموزش هاي درون و برون سازماني
• توسعه سيستم هاي اجرايي و اطالعاتي شركت بر پايه فن آوري روز

• شروع پروژه احداث ساختمان شركت و تكميل آن حداكثر ظرف دو سال

پيشنهادها براي تصويب
• تصويب صورت هاي مالي شركت براي دوره مالي منتهي به 1389/9/30

• تخصيص مبلغ  6،343ميليون ريال از سود خالص دوره به حساب اندوخته قانوني و مبلغ  12،686ميليون ريال به حساب اندوخته
سرمايه اي به استناد مواد  2و  3آيين نامه شماره  61مصوب شوراي عالي بيمه

• تخصيص مبلغ  99،775ميليون ريال به عنوان سود نقدي سهام به سهامداران

• تعيين پاداش هيأت مديره و حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره براي دوره هاي مالي منتهي به  89/9/30و 1390/9/30

• تجديد انتخاب مؤسسه حسابرسي دش و همكاران به عنوان بازرس اصلي و جناب آقاي سيد حسين عربزاده به عنوان بازرس
علي البدل و تفويض اختيار تعيين و پرداخت حقالزحمه بازرس به هيأت مديره

• تعيين دو روزنامه كثيراالنتشار دنياي اقتصاد و اطالعات جهت درج اطالعيه هاي شركت

مجيد قاسمي

سيد محمد آسوده

حجت پوستين چي

محمد ميهن يار

رسول سعدي
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گزارش عملكرد

براي سال مالي منتهي به1389/9/30

)اولين دوره فعاليت(

بخش دوم

صورتهاي مالي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني
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