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 ام()سهامی عان ـشرکت بیمه اتکایی ایرانی
 

موضوع  رمايهـش سـان )سهامي عام( در ارتباط با افزايـمه اتكايي ايرانيـهي هيات مديره شركت بيـاحتراماً ، به پيوست گزارش توجي
ريال به اردـميلي 4.000از مبلغسهم هزار ريالي(  اردـميلي 4 تمل برـ)مش درصد 100به ميزان  ه قانون تجارتـاصالحي 161ماده  2تبصره 
 ود.ـشديم ميـتق رمايه ایـه سـاندوخت و تهـود انباشـاز محل س ريال اردـليمي 8.000

 يده است.ـد هيات مديره رســبه تايي 23/03/1400   خـتاري اين گزارش در
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 یات کل -فصل اول 

 مقدمه 

صاحبان سهام در خصوص  العادهفوق به مجمع عمومي ائـهقانون تجارت به منظور ار 161ماده  2گزارش حاضر در اجرای مفاد تبصره 

 8.000به  كنوني ريال اردـميلي4.000سهم هزار ريالي(  از مبلغ اردـميلي 4تمل بر ـدرصد )مش 100ميزان به  ركتـافزايش سرمايه ش

 تنظيم شده است. تهيه و (و اندوخته سرمايه ای سود انباشته ) منابع داخلي از محليال ر اردـميلي

و ابالغ  تعييـنج.ا.ا وابطي است كه بيمه مركزی ـارچوب ضنگهداری ريسک در چ اساسنامه شركت پذيرش و 2ماده  1 براساس تبصره

درصد مجموع  20ای از هر بيمه نامه يا هر ريسک معادل همـبر اساس آخرين ضوابط، ظرفيت مجاز نگهداری شركتهای بي .مي نمايد

 باشد.ميوذخيره رياضي ذخاير فني به استثنای ذخيره خسارت معوق  اندوخته ها و سرمايه پرداخت شده،

بل مالحظه به تبع آن ارزش داراييهای بيمه شده كه از رشد قا وو قابل مالحظه ارزش ريالي انواع داراييها در سطح ملي  افزايش تورمي

از  مهمي. بخش مه های صادره را در پي داشته استافزايش چشمگير سرمايه بيمه نا تورم و نرخ برابری ارز در سالهای اخير ناشي شده،

ميزان سرمايه های بخش ريالي اين نوع بيمه ها نيز  صادر مي شوند و در یارز برمبنایهايي كه نياز به پوشش اتكايي دارند  نامه بيمه

های تحت پوشش بيمه نامه ها قانون بيمه، دارايي 10، زيرا وفق ماده و وابستگي مستقيمي با تورم و نرخ برابری ارز دارد شده رابطه بيمه

يه آنها با ميزان سرمابيمه گران اتكايي و گران ظرفيت پذيرش و نگـهداری ريسـک بيمه مي بايد به ارزش واقعي بيمه شود. از آنجاييكه 

و بهينه سازی ساختار مالي يط تورمي مستلزم افزايش سرمايه سهم و جايگاه شركت در بازار بيمه اتكايي در شرام دارد، حفظ ارتباط مستقي

ظرفيت مجاز  ،وبيمه اتكايي توان پذيرش شركتهای بيمهاصلي در ارزيابي ظرفيت نگهداری وشركت مي باشد. يكي از شاخص های 

دهد. در شرايطي كه تشكيل مي پرداخت شده جزء اصلي اين ظرفيت را ريسک مي باشد كه سرمايهنگهداری آنها از هر بيمه نامه يا 

مي تواند به از دست شركت عدم رشد متناسب سرمايه و ظرفيت پذيرش ريسک  ،بيمه شده در بازار بيمه افزايش مي يابد سرمايه های

 دادن سهم بازار و تضعيف جايگاه و موقعيت شركت منجر شود. 

قبول كننده بيمه های اتكايي اعم از بيمه گران اتكايي و بيمه گران مستقيم طي دوسال  شركت هایبا افزايش تعداد سوی ديگر از 

خواهد شد بنابراين تجهيز سرمايه وتوسعه اخير ، رقابت در اين بخش از صنعت افزايش يافته و در سال های پيش رو نيز تشديد 

طابق مصوبه شماره مضمن آنكه  شركت ايفا خواهد كرد. توسعه سهم بازار وجايگاه ری را در تحكيم توان وساختار مالي شركت نقش موث

حداقل سرمايه مورد نياز برای تاسيس وشروع به فعاليت موسسات بيمه  ،هيات محترم وزيران  26/02/1400مورخ  ـه 58252ت /19757

بيمه ای كه قبال تاسيس شده اند حداكثر يكسال فرصت خواهند داشت  موسسات است وشده ريال تعيين  ميليارد 5،000اتكايي مبلغ 

 الزامي است .مقررات نيز فلذا افزايش سرمايه از حيث رعايت  تاسرمايه خود را به حداقل مذكور افزايش دهند.

با عنايت به مي باشد. ي خارجاز بازارهای ش  ريسک اين شركت مجاز به پذير ،خود اساسنامه  موضوع فعاليت مندرج در 1 مطابق بند 

نشده ليكن با  ميسرمحدوديت ها وتحريم های بين المللي كه از ابتدای تاسيس شركت وجود داشته است هنوز فعاليت در اين عرصه 

بين المللي با رعايت صرفه وصالح شركت جدی  های منطقه ای وانتظار بهبود مراودات سياسي واقتصادی  عزم شركت برای ورود به بازار

افزايش ضرورت بين المللي نيازمند دارا بودن توان وساختار مالي مناسب وقابل توجه مي باشد كه مقياس ديهي است فعاليت در ب .است

 .مي سازددو چندان سرمايه را 

گری ه بيمهجايگا تثبيتو سهم بازار توسعهو عالوه بر كمک به حفظ ،اصالح ساختار مالي فعلي شركت از طريق افزايش سرمايه پيشنهادی

مداران شركت را مدت و ميان مدت در بازارهای مالي و تحقق منافع سها گذاری بلندامكان بهره مندی از فرصت های سرمايه ،شركت

 سهامداران خواهد شد. حقوق و منافعفراهم نموده ودرنهايت منجربه افزايش 
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 تاریخچه
 

و  370373تحت شماره  1388 /12 /22بهادار، در تاريخ و سازمان بورس و اوراق  ج.ا.ا.بر اساس موافقت بيمه مركزی  بيمه اتكايي ايرانيان شركت

شركت برای انجام ها و موسسات غير تجاری به ثبت رسيده است. پروانه فعاليت در اداره كل ثبت شركت 10320202522شناسه ملي 

صادر و اولين قرارداد اتكايي قبولي شركت در  ج.ا.ا.وسط بيمه مركزی ت 25/12/1388ای در تاريخ های بيمهعمليات بيمه اتكايي در كليه رشته

  منعقد شده است. 26/12/1388تاريخ 

نماد  21/08/1393درج و با درخواست شركت در تاريخ  "ذاتكای"در بازار پايه فرابورس با نماد معامالتي  24/12/1390شركت در تاريخ 

 نماد شركت در تابلوی مذكور گشايش يافت.  24/10/1393اريخ شركت در تابلوی اول فرابورس پذيرش و در ت
 

 موضوع فعالیت
 

بر اساس  مجوز شماره مجمع عمومي فوق العاده مورد تصويب قرار گرفته و 20/12/1397در جلسه مورخ طبق آخرين اساسنامه شركت كه 

به ثبت  سازمان بورس و اوراق بهادار 22/2/1398ورخ م 48514922بيمه مركزی ج.ا.ا و مجوز شماره  27/12/1397مورخ  130638/602/97

  به شرح زير مي باشد.موضوع فعاليت شركت است  رسيده

يت از موسسات بيمه داخلي يا خارجي براساس پروانه فعال های بيمهرشته كليهدر اتكايي شامل اتكايي مجدد،  هایبيمهقبول  (1

اعالم مي نمايد.ا. ركت و ضوابطي كه بيمه مركزی ج.ا.جاز نگهداری شرعايت ظرفيت م با اصادره از سوی بيمه مركزی ج.ا.

 ج.ا.ا. مشاركت در تاسيس و يا اداره صندوق های بيمه اتكايي داخلي و خارجي پس از اخذ موافقت بيمه مركزی (2

.رچوب ضوابط بيمه مركزی ج.ا.اشده در چا تحصيل پوشش بيمه های اتكايي از داخل يا خارج از كشور در رابطه با تعهدات بيمه ای پذيرفته (3

 .مقررات مصوب شورای عالي بيمهسرمايه گذاری از محل سرمايه ، اندوخته ها ، ذخاير فني و قانوني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط و  (4

.های اتكاييعرضه خدمات حرفه ای و تكميلي مرتبط با بيمه (5

        

 شرکتسرمایه  

. باشدميپرداخت شده  تماماً و عادی يكهزار ريالي با نام سهم چهار ميليارد منقسم به ميليارد ريال 4.000 غ شركت مبل سرمايهآخرين 

تغييرات سرمايه شركت از بدو تاسيس تاكنون بشرح جدول زير مي باشد:

 )مبالغ ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                           

 

 تاریخ ثبت
 آخرین سرمایه  تادیه باقیمانده مبلغ اسمی سرمایه سرمایه 

 پرداخت شده اسمي مبلغ محل تاديه        پرداخت شده

 767،500 1،535،000 - - 767،500 سيسبدو تا

 867،275 1،535،000 99،775 مطالبات حال شده از محل سود انباشته 767،500 11/04/1390

 1،059،150 1،535،000 191،875 مطالبات حال شده از محل سود انباشته 867،275 16/08/1391

 1،297،075 1،535،000 237،925 مطالبات حال شده از محل سود انباشته 1،059،150 25/04/1392

 1،535،000 1،535،000 237،925 مطالبات حال شده از محل سود انباشته 1،297،075 25/04/1393

سود انباشته، اندوخته سرمايه ای و ساير اندوخته  1.535.000 14/04/1394
 ها

475.850 2.010.850 2.010.850 

 2.500.000 2.500.000 489.150 ات وآورده نقدیاندوخته سرمايه ای، مطالب 2.010.850 21/12/1395

 3،250،000 3،250،000 750،000 اندوخته سرمايه ای، سودانباشته 2،500،000 14/08/1398

 4،000،000 4،000،000 750،000 اندوخته سرمايه ای، سودانباشته 3،250،000 03/09/1399
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 هامدارانـرکیب ست

 باشد:شرح زير ميبه  19/03/1400يخ تارآخرين تركيب سهامداران شركت در 

 تعداد سهام هامدارـنام س ردیف
درصد 

 مالکیت

 10/01 400.316.753 )سهامي عام(شركت بيمه پاسارگاد  1

 9/42 376,752,052 (سهامي خاص )تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد  2

 7/86 314,393,683 )سهامي خاص( شركت سرمايه گذاری فرهنگيان 3

 4/12 164,882,522 )سهامي عام( شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد 4

 3/91 156,351,788 سام گروه 5

 3/91 156,351,788 بازرگاني همقدم 6

 3/73 149.073.223 موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان 7

 3/47 138,696,734 )سهامي خاص( شركت توسعه مديريت پارس حافظ 8

 2/97 118,792,511 )سهامي عام( گذاری پارس آريان شركت سرمايه 9

 2/64 105,662,377 )سهامي خاص( شركت داناگستركاسپين 10

 2/56 102,416,556 )سهامي خاص( شركت آرمان گسترخردمند 11

 2/19 87,575,893 تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد 12

 2 79,800,000 )سهامي خاص( شركت راديس 13

 1/98 79,039,999 )سهامي خاص( ام آوران مديريت ايرانيانشركت پي 14

 1/95 78,175,894 ليزينگ  پاسارگاد 15

 1/91 76,551,788 سام الكترونيک 16

 1/91 76,362,710 )سهامي عام (شركت بانک سرمايه  17

 1/86 74,450,062 )سهامي خاص( شركت تجارت پيشگان ميهن نگرپارس 18

 1/80 72,065,450 بيمه دانا 19

 1/56 62,347,697 )سهامي خاص( شركت آرمان گسترظفرمند 20

 1/35 54,106,802 )سهامي خاص( شركت دانش گستران آتي سازپويا 21

 1/25 49,889,634 )سهامي عام (شركت بيمه البرز  22

 1/16 46,352,381 )سهامي خاص( شركت مدبران ساخت آريان 23

 12/15 486.408.281 ساير سهامداران حقوقي

 12/33 493.183.422 سهامداران حقيقي

 100 4,000,000,000 جمع كل
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 هیات مدیره مشخصات اعضای
 

اشخاص ذيل به عنـوان اعضـای هيات مديره  28/02/1399 مورخ فوق العاده عادی بطور مع عموميـه مجـاس صورتجلسـبر اس      

سمت های ايشان در هيات مديره بشرح جدول زير مي باشد  31/02/1399 ه هيات مديره مورخـتجلسصور براساس وانتـخاب گرديده اند 

 د. ـخاب شـرعامل شركت انتـوان مديـبه عن ودهـآسمحمد  آقای سيد، مذكور  همچنين درجلسه

 

 اعضای اصلی

 نوع عضويت سمت اعضای هيات مديره و مديرعامل
 غير موظف رئيس هيات مديره رسول سعدی

 موظف نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل خلجاني سيد محمد آسوده

 موظف عضو هيات مديره محمد ميهن يار

 موظف عضو هيات مديره حجت پوستين چي

 غير موظف عضو هيات مديره فالورجاني  روح اهلل رهنما

 اعضای علی البدل
 - - مجتبي كباری

 - - نوشين تقي ختايي

 

 و بازرس قانونی شرکت حسابرسمشخصات    

 مي باشد. 30/09/1400ايران مشهود برای سال مالي منتهي به  و مديريت حسابرس و بازرس شركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي
 

 جایگاه شرکت در صنعت بیمه

بيمه اتكايي ، مجموع حق1398ای بازار در سال ها و موسـسات بيـمههای مالي انتشـار يافتـه از عمـلكرد شركتبراسـاس آخرين صورت

ريال بالغ شده كه شركت بيمه اتكايي ايرانيان در  ميليون 44،334،574رقم قبولي )غيراجباری( موسسات بيمه كشور در سال مذكور به 

الهای تكايي كشور در سبيمه قبولي اتكايي و سهم هر يک از موسسات بيمه در بازار احجم حقاين بازار قرار داشته است.  سوم جايگاه

 به شرح زير مي  باشد . 1398الي  1396
 )مبالغ ميليون ريال(                                                                                                                                                                  

 شرکت
سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

602،721،34 بيمه مركزی  570،683،21  7،304،431 

318،257،4 بيمه ايران  961،404،15  5،295،023 

239،363،1 انـبيمه اتكايي ايراني  668.894  1،086،491 

289،224،1 بيمه ملت  430،031،1  474،393 

850،080 بيمه اتكايي امين  551،580  471،472 

 1،563،521 3،450،749 1،967،276 ساير

 16,195,331 43,046,127 44,334,574 جمع
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 حق بيمه قبولي شركت در سه سال مالي اخير بر اساس رشته بيمه ای به شرح زير مي باشد : 
 

 

 )مبالغ ميليون ريال(                                                                                                                                                                  

 رشته
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به

 295،884 469،348 591،629 آتش سوزی

 77،531 113،997 172،055 باربری

 38،637 43،177 129،492 بدنه كشتي

 8،366 24،761 20،504 هواپيما

 93،367 257،848 229،818 مهندسي

 237،415 401،301 455،494 نفت و انرژی

 143،666 52،807 301،574 ساير

 894,866 1,363,239 1,900,566 جمع

 
 اس رشته بيمه ای به شرح زير مي باشد : خسارتهای پرداختي شركت در سه سال مالي اخير بر اس

 
 )مبالغ ميليون ريال(                                                                                                                                                             

 رشته
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

لی منتهی به سال ما

30/09/1398 

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به

 117،032 230،877 269،652 آتش سوزی

 13،964 37،330 19،535 باربری

 28،417 44،167 37،610 بدنه كشتي

 5،236 4،753 6،444 هواپيما

 21،192 28،005 66،774 مهندسي

 44،142 59،625 86،490 نفت و انرژی

 23،304 72،477 87،679 ساير

 253,287 477,234 574,184 جمع

 
 

 مي باشد : به شرح زيرسال مالي اخير در سه  ريب خسارت شركتض
 

 شرح
سال مالی منتهی به  

30/09/1399 

سال مالی منتهی به  

30/09/1398 

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به

 82/71 06/70 16/55 (درصد)ضريب خسارت 
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 : سال مالي اخير، در جدول ذيل منعكس شده است در سهنگهداری شركت مجاز  ظرفيت
 (قام به ميليون ريالرا 

 ها اندوخته سرمایه سال

مجموع سرمایه,  ذخائر فنی 

ها و اندوخته

 مجاز ذخایر

جاز حد م

 (20)%نگهداری
 اير استثنای ذخ)به

 خسارت معوق و رياضي(

1397 2،500،000 518،715 457،413  3،432،172 680،929 

1398 3،250،000 546،945 569.377 4،366،322 873،264 

1399 4،000،000 898،159 986،948  5،847،028 1،169،405 

 

مجموع  %20مبنای  و برم صورت های مالي حسابرسي شده در ابتدای دوره مورد نظر حد مجاز نگهداری در هر دوره  بر اساس اقال
 محاسبه مي شود.سرمايه و اندوخته ها و ذخاير مجاز 

 

 گذاری درآمدهای سرمایه
 

 شرح جدول ذيل بوده است: كارگيری آن، بهجزئيات منابع در اختيار شركت طي سه سال مالي اخير و نحوۀ به
 

ارقام به ميليون ريال( 

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 3،429،865 4،463،995 5،227،193 جمع ارزش ويژه اول دوره

 715،683 1،134،998 1،629،269 جمع ذخاير فني سهم نگهداری اول دوره

 4،112،211 5،571،468 6،856،462 جمع منابع در اختيار اول دوره

 سرمايه گذاری در سپرده های بانكي
 )ارزی و ريالي (

4،696،335 3،443،733 3،010،286 

 1،277،946 1،612،888 2،852،065 سرمايه گذاری در سهام

 979،922 862،321 1،100،077 گذاری هاساير سرمايه

 638،516 1،373،664 2،078،736 هاگذاریسود سرمايه

 105،950 273،051 486،838 گذاری از محل ذخاير فنيدرآمد سرمايه

 532،566 1،100،613 1،591،898 گذاری از ساير منابعدرآمد سرمايه
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 روند سودآوری و تقسیم سود

گذاری است. همانگونه که در عملکرد مالی گری و سرمایههای بیمهدف سالیانه شرکت، ایجاد سود باکیفیت در فعالیته 

بینی شده هر سال را برای سهامداران است سود پیش سنوات گذشته قابل مشاهده است، این شرکت از بدو تأسیس توانسته

 خود تحقق بخشد.

 

 شرح
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 352 297 754 سود خالص هر سهم )ريال(

 170 150 200 سود نقدی هر سهم )ريال(

 2،500،000 3،250،000 4،000،000 سرمايه )ميليون ريال(

 

این افزایش سرمایه  تخصیص داده است. شرکت همه ساله بخشی از سود خالص هر سهم را به برنامه های افزایش سرمایه

 .بوده است درصد  8/23 لمعاد 1399درصد ودوره مالی 30معادل  1398برای دوره مالی
 

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

بـه  نباشـته اندوختـه سـرمايه ای و سـود ااز محل ، ريال ميليارد 4،000ريال به مبلغ   ميليارد3،250افزايش سرماية قبلي شركت از مبلغ 

العـادۀ مجمـع عمـومي فـوق در جلسـهميليون ريال صورت گرفته است. نتـايج حاصـل از افـزايش سـرماية مزبـور كـه  750،000ميزان 

 ثبت رسيده، در جدول ذيل منعكس است.  ها بهنزد مرجع ثبت شركت 03/09/1399تصويب شده و در تاريخ  16/07/1399مورخ

 

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                               

 شرح

 برآورد انجام شده

 مطابق بیانیه ثبت

 15/06/1399در تاریخ 

 اطالعات واقعی

 تاریخ در

16/07/1399 

 مبلغ مغایرت
 دالیل مغایرت

 ایجاد شده

بع
منا

 
 - - 650،000 650،000 سود انباشته

 - - 100،000 100،000 اندوخته سرمايه ای

 - - 750,000 750,000 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 - - 750،000 750،000 اصالح ساختار مالي

 - - 750,000 750,000 جمع مصارف

 

 

 وضعیت مالی شرکت و خالصه عملکرد -فصل دوم 

به همراه ارقام مقايسه ای  30/09/1399 مالي منتهي به سالگزارش وضع مالي شركت برای  ، قانون تجارت 161ماده 2وفق تبصره
 ه شده است.ارائ جداول صفحات بعد به شرحدوسال ماقبل آن 
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 صورت سود وزیان 

       باشد :به شرح زير مي اخيرمالي  سال هـسصورتحساب سود و زيان شركت برای 


 )مبالغ ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                    

شرح

سال مالی منتهی 

30/09/1399به

سال مالی منتهی 

30/09/1398به

ال مالی منتهی س

30/09/1397به 

حسابرسي شده حسابرسي شده حسابرسي شده 

1،613،7261،226،176803،833درآمد حق بیمه اتکایی )ناخالص( 

(80،428)(90،466)(121،50)     حق بیمه اتکایی واگذاری 

1،533،2981،135،709682،783حق بیمه اتکایی خالص )سهم نگهداری( 

486،838273،051950،105 مد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ایدرآ 

5761،679278،3سایر درآمدهای بیمه ای 

2،020،7121،410،440910،892درآمدهای بیمه ای 

(938،867)(906،999)(441،583)هزینه خسارت)ناخالص( 

166،703190،292757،24 خسارت سهم بیمه گران اتکایی 

(772،164)(716،707)(684،558)(خالص )خسارت هزینه 

(21،317)(33،453)(814،18)هزینه سهم مشارکت در منافع 

(66،659)(45،056)(740،39)تغییرات سایر ذخایر فنی 

(415،219)(329،460)(604،213)سایر هزینه های بیمه ای 

(1،275،359)(1،124،676)(284،830) هزینه های بیمه ای 

745،353285،764806،62سود ناخالص فعالیت های بیمه ای 

(135،019)(88،865)(362،70)هزینه های اداری و عمومی 

2،618،856945،943642،642،1سایر درآمدهای عملیاتی 

3،229،1901،142،841348،634،1سود عملیاتی 

3،509357283سایر درآمدهای غیر عملیاتی

3،232،6991،143،198631،634،1 الیاتسود قبل از م 

(224،610)45،000مالیات بر درآمد

 3،008،0901،188،1981.409.129سـود خالص دوره

754458564سود خالص هر سهم  ) ریال (

4،000،0003،250،0002.500.000سرمایه
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  ترازنامه

   :باشد به شرح زير مي اخيرمالي  سه سالخالصه وضعيت مالي در پايان 
 ) مبالغ ميليون ريال (                                                                                                                                                                                        

 شرح
ی سال مالی منته

 30/09/1399به

سال مالی منتهی 

 30/09/1398به

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 حسابرسي شده حسابرسي شده حسابرسي شده 

 دارایـی ها

611،37 26،798 245،316 موجودی نقد  

 255،613 428،540 563،526 مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتكايي

 49،250 163،808 240،156 سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني

 164،892 399،002 673،692 ساير دريافتني ها و پيش پرداختها

 10،387 17،411 31،298 تسهيالت اعطايي به اشخاص

 5،185،144 5،834،248 8،565،466 سرمايه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانكي

 83،011 83،011 83،011 سرمايه گذاری در امالک

 117،868 114،210 116،809 های ثابت مشهوددارايي

 600 5،031 3،438 های نامشهوددارايي

 4،976 5،546 7،190 هاساير دارايي

 5،909،352 7،077،605 10،529،902 هاجمع دارايي

 بدهی ها

163،11 25،111 10،597 گران اتكاييگران و بيمهبدهي به  بيمه  

 227،719 6،823 216،368 ماليات پرداختني

 7،809 5،439 15،712 سود سهام پرداختني

 3،261 4،167 4،680 ساير پرداختني ها

 736،930 1،163،638 1،526،730 ذخيره خسارت معوق

 13،681 82،102 170،480 ذخيره ريسک های منقضي نشده

 288،568 357،211 555،672 ذخيره حق بيمه عايد نشده

 145،070 190،125 256،785 ساير ذخاير فني

 11،157 15،796 25،095 ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان

 1،445،358 1،850،412 2،782،119 هاجمع بدهي

 حقوق صاحبان سهام

 2،500،000 3،250،000 4،000،000 سرمايه

 221،899 281،309 400،000 اندوخته قانوني

 296،816 265،636 498،159 اندوخته سرمايه ای

 57،015 57،015 57،015 خته هاساير اندو

 1،388،265 1،373،233 2،792،609 سود انباشته

 4،463،995 5،227،193 7،747،783 جمع حقوق مالكانه

 5،909،353 7،077،605 10،529،902 حقوق مالكانهها و جمع بدهي
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 خالصه صورت جریان وجوه نقد
                                     

 ) مبالغ ميليون ريال (                                                                                                                                                                                                                   

 شرح
سال مالی منتهی 

 30/09/1399به

ل مالی منتهی سا

 30/09/1398به

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 حسابرسي شده حسابرسي شده حسابرسي شده 

 403،081 512،104 427،531 حاصل از عمليات نقد

 (32،419) (175،674) 0 پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد

 (1،373) (1،170) (9،061) پرداخت های نقدی برای خريد دارايي های ثابت مشهود

 0 (4،500) (370) پرداخت های نقدی برای خريد دارايي های  نامشهود

 997،500 0 0 دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های بلند مدت

 (911،000) (17،000) (200،000) پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های بلند مدت

 2،146،848 5،967،583 7،854،144 سرمايه گذاری كوتاه مدت دريافت های نقدی حاصل از فروش

 (2،739،079) (6،652،266) (8،625،597) پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های كوتاه مدت

 93،708 286،044 617،157 دريافت های نقدی حاصل از سود سهام

 408،334 504،595 573،389 دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

 (371،735) (427،371) (477،227) پرداخت های نقدی بابت سود سهام

 (6،135) (7،655) 159،966 خالص افزايش )كاهش( در وجه نقد

 32،088 38،194 26،798 مانده وجه نقد در ابتدای سال

 11،659 (3،741) 58،552 تاثير تغييرات نرخ ارز

 37،611 26،798 245،316 المانده وجه نقد در پايان س

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشریح جزئیات طرح افزایش سرمایه -فصل سوم 

 هدف از انجام افزایش سرمایه

 حفظ و ارتقای جایگاه  شرکت در بازار بیمه اتکایی-1

افزايش چشمگير سرمايه بيمه نامه های صادره را در پي داشته در سالهای اخير،  ه تورم و نرخ برابری ارزافزايش قابل مالحظ
صادر مي شوند و دربخش ريالي اين نوع  برمبنای ارزهايي كه نياز به پوشش اتكايي دارند  نامه است. بخش عمده ای از بيمه

ستگي مستقيمي با تورم و نرخ برابری ارز دارد . از آنجاييكه ظرفيت پذيرش بيمه ها نيز ميزان سرمايه های بيمه شده رابطه و واب
سهم و جايگاه شركت در بازار  ، حفظبا ميزان سرمايه آنها ارتباط مستقيم دارد بيمه گران اتكايي و و نگهداری ريسک بيمه گران

مايه حداقل معادل تورم مي باشد. يكي از ساختار مالي و افزايش سرتقويت و بهبود بيمه اتكايي در شرايط تورمي مستلزم 
ظرفيت مجاز نگهداری آنها از هر  ،وبيمه اتكاييشاخص های اصلي در ارزيابي ظرفيت نگهداری و توان پذيرش شركتهای بيمه
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دهد. در شرايطي كه سرمايه های مي تشكيل بيمه نامه يا ريسک مي باشد كه سرمايه پرداخت شده جزء اصلي اين ظرفيت را
سرمايه و جايگاه و موقعيت شركت مستلزم رشد متناسب مي يابد حفظ سهم بازار و تثبيت  مه شده در بازار بيمه افزايشبي

 ريسک شركت مي باشد. ظرفيت پذيرش و نگهداری 

 طيقبول كننده بيمه های اتكايي اعم از بيمه گران اتكايي و بيمه گران مستقيم  شركتهای از سوی ديگر با افزايش تعداد
تشديد خواهد شد بنابراين تجهيز سرمايه نيز در سال های پيش رو  و، رقابت در اين بخش از صنعت افزايش يافته  سالجاری

 شركت ايفا خواهد كرد. توسعه سهم بازار وجايگاه وتوسعه توان وساختار مالي شركت نقش موثری را در تحكيم 

 رعایت الزامات قانونی-2

حداقل سرمايه مورد نياز برای تاسيس وشروع به  ،هيات محترم وزيران  26/02/1400هـ مورخ  58252 ت/19757مصوبه شماره مطابق 

موسسات بيمه ای كه قبال تاسيس شده اند حداكثر يكسال  است وشده ميلياردريال تعيين  5،000فعاليت موسسات بيمه اتكايي مبلغ 

 ضروری مي باشد. مقررات نيزفلذا افزايش سرمايه از حيث رعايت  ايش دهند.سرمايه خود را به حداقل مذكور افز فرصت خواهند داشت تا

 تمهیدات الزم جهت ورود به بازار اتکایی بین المللی  تقویت توان مالی و-3

خارجي مي باشد با عنايت به محدوديت ها وتحريم از بازارهای به پذيرش ريسک اين شركت مجاز ، اساسنامه  2از ماده  1مطابق بند 

ای بين المللي كه از ابتدای تاسيس شركت وجود داشته است هنوز فعاليت در اين عرصه شروع نشده ليكن با انتظار بهبود مراودات ه

سياسي واقتصادی  عزم شركت برای ورود به بازار بين المللي با رعايت صرفه وصالح شركت جدی مي باشد بديهي است فعاليت در 

 .كه لزوم افزايش سرمايه را خاطر نشان مي سازداست قابل توجه  ا بودن توان وساختار مالي مناسب وبين المللي نيازمند دار مقياس

اصالح ساختار مالي فعلي شركت از طريق افزايش سرمايه پيشنهادی، عالوه بر كمک به حفظ و تثبيت جايگاه بيمه گری 
ن مدت در بازارهای مالي و تحقق منافع سهامداران مدت و ميا گذاری بلندشركت، امكان بهره مندی از فرصت های سرمايه

 شركت را فراهم خواهد نمود.



 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه

ته ـود انباشـاز محل س آن نـو منابع تأميمرحله  3در طي ريال  ادـميلي 4،000فوق  ی مورد نياز جهت اجرای برنامهگذاررمايهـمبلغ كل س

 : دـباشبه شرح جدول زير مي ای رمايهـه سـواندوخت

 

                                                                                                                                                                                                 

 شرح
دوره مالی منتهی به 

30/09/1400 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1401 

دوره مالی منتهی به 

30/09/1402 

 )ميليون ريال( )ميليون ريال(  )ميليون ريال(  

 منابع

 1،200،000 1،000،000 1،200،000 سود انباشته 

 300،000 300،000 - اندوخته سرمايه ای

 1,500,000 1,300,000 1,200,000 جمع منابع

 مصارف
 1،500،000 1،300،000 1،200،000 ار مالي اصالح ساخت

 1,500,000 1,300,000 1,200,000 جمع مصارف
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 ساليانه درصد سود خالص همه ساله دهشركت ،  اساسنامه 56و ماده مصوب شورايعالي بيمه  61الزم به ذكر است طبق آيين نامه شماره 
 .تخصيص مي يابدبه حساب اندوخته سرمايه ای 

 
 خلی ومدت زمان بازگشت سرمایهنرخ بازده دا

از محاسبه نرخ  ابع داخلي شركت تامين مي شود در اين گزارشبا عنايت به اينكه منابع موردنياز برای افزايش سرمايه تماما از محل من
 بازده داخلي ومدت زمان بازگشت سرمايه صرفنظر شده است.

 
 مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن

 

   لغ ـبه مب،  ريال اردـميلي4.000 لغـاز مبرماية خود را ، ـدر نظر دارد س انـكايي ايرانيـمه اتـ، شركت بي دهـه برنامة ارائه شبا توجه ب

ريال واز ارد ـميلي 3.400 به ميزان تهـود انباشـاز محل س  درصد(100)معادل  ريال  اردـميلي 4،000ميزان ريال، به اردـيليم  8.000

 ش دهد.ـافزايه مرحله ـريال طي س دراـميلي 600زان ـرمايه ای به ميـه سـمحل اندوخت
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  فعالیتهای بیمه گری و سرمایه گذاری روند -فصل چهارم  
 

 مبالغ به ميليون ريالپیش بینی سود وزیان سه سال آتی با فرض افزایش وعدم افزایش سرمایه                                

 شرح
1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 1402/09/30 

 بعد از افزايش  قبل از افزايش  بعد از افزايش  قبل از افزايش  بعد از افزايش  قبل از افزايش  واقعي 

درآمد حق بـيـــمه اتكايي 

 )ناخالص(
1,613,726 1,882,781  2,139,524  2,071,059  2,674,405  2,278,165  3,343,007  

 (173,836) (130,135) (139.069) (118,305) (111,255) (107,550) (80,429) اتكايي واگذاري حق بـيـــمه 

حق بـيـمه اتكايي خالص) سهم  

 نگهـداري(
1,533,297 1,775,231 2,028,269 1,952,754 2,535,336 2,148,030 3,169,171 

درآمد سرمايه گذاري از محل 

 منابع بيمه اي
486,838 394,135 394,135 468,934 543,225 696,735 776,819 

 0 0 0 0 0 0 576 ساير درآمد هاي بيمه اي

 3,945,990 2,844,765 3,078,561 2,421,688 2,422,404 2,169,366 2,020,711 درآمدهاي بيمه اي

 (2,477,232) (1,702,825) (1,981,785) (1,548,022) (1,585,428) (1,407,293) (938,866) هزينه خسارت )ناخالص(

 150,208 103,252 120,167 93,865 168,233 149,331 166,703 خسارت سهم بـيمه گران اتكايي 

) (1,599,573) (1,861,618) (1,454,157) (1,417,195) (1,257,962) (772,163) هزينه خسارت خالص 024،327،2 ) 

(235،54) (21,317) هزينه سهم مشارکت در منافع  (631،61)  (965،59)  (039،77)  (624،65)  (298،96)  

 (138,841) (94,105) (111,073) (85,550) (88,858) (77,773) (66,659) تغييرات ساير ذخاير فني

) (415,219) ساير هزينه هاي بيمه اي 758،485 ) ( 997،551 ) ( 333،534 ) ( 996،689 ) ( 767،587 ) ( 496،862 ) 

) (2,347,069) (2,739,726) (2,133,699) (2,119,681) (1,875,728) (1,275,358) هزينه هاي بيمه اي 659،424،3 ) 

331،521 497,696 338,835 287,989 302,723 293,638 745,353 سـود ناخالص فعاليت بـيـمه اي  

 (263,709) (263,709) (210,967) (210,967) (168,774) (168,774) (135,019) هزينه هاي اداري و عمومي

 1,909,764 1,449,523 1,802,121 1,571,724 2,459,560 2,409,560 2,618,856 ملياتيسايردرآمدهاي ع

 2,167,386 1,683,510 1,929,989 1,648,746 2,593,509 2,534,424 3,229,190 سود عملياتي

 0   0  0  0 0  00  3,509 ساير درآمدهاي غيرعملياتي 

 2,167,386 1,683,510 1,929,989 1,648,746 2,593,509 2,534,424 3,232,699 سـود خالص قبل از کسر ماليات 

) (224,610) ماليات  937،140 ) ( 708،155 ) 0 0 0 0 

487،393،2 3,008,089 سـود خالص دوره  801،437،2  1,648,746 1,929,989 1,683,510 2,167,386 

 271 421 297 412 469 598 752 ريال-سـود خالص هر سهم

 8,000,000 4,000,000 6,500,000 4,000,000 5,200,000 4,000,000 4,000,000 سرمايه 
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 از هر ریسک نگهداریآثار افزایش سرمایه در ظرفیت مجاز 
 ميليون ريال(به )مبالغ  

 شرح
1400/09/30 1401/09/30 1402/09/30 

 از افزايش بعد قبل از افزايش بعد از افزايش قبل از افزايش بعد از افزايش قبل از افزايش

 8,000,000 4,000,000 6,500,000 4,000,000 5,200,000 4,000,000 سرمايه 

 724.868 400.000 616.499 400.000 520,000 400.000 اندوخته قانوني 

 553.567 1.357.020 636.828 1.104.494 743.829 857.182 اندوخته سرمايه ای 

 9.278.435 5.757.020 7.753.327 5.504.494 6.463.829 5.257.182 جمع سرمايه و اندوخته ها

 1,456,121 1,361,175 1,087,084 992,139 791,855 763,513 ذخيره حق بيمه كل

 )75,218( )73,367( )58,354( (59,001( )44,862( )45,941( ذخيره سهم بيمه گر اتكايي 

643،345 334,558 ساير ذخاير فني   420,108 716،456  514,214 557،595  

636،092،1 1,052,130 كل ذخاير سهم نگهداری   1,353,246 446،485،1  1,802,022 460،976،1  

 11.254.895 7.559.042 9.238.773 6.857.740 7.556.465 6.309.312 كل منابع قابل انتساب 

 2.250.979 1.511.808 1.847.755 1.371.548 1.511.293 1.261.862 ظرفيت مجاز نگهداری 

درصد افزايش ظرفيت نگهداری در حالت 
 افزايش سرمايه

%20 35%  49%  

 

در صورت افزايش سرمايه، ظرفيت مجاز نگهداری شركت از هر ريسک طبق محاسبات جدول فوق به ترتيب در سه سال آتي به ميزان 

 درصد افزايش مي يابد.  49درصد و  35درصد ،  20

صوب شورايعالي بيمه، حداكثر ظرفيت مجاز نگهداری موسسه بيمه از هر بيمه نامه يا هر ريسک  م 1/55آيين نامه شماره  2بر اساس ماده 

درصد مجموع سرمايه پرداختي و اندوخته ها و ذخاير فني به جز ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي مي باشد. افزايش  20معادل 

ه ورود نقدينگي بيشتر به شركت خواهد شد كه امكان سرمايه ظرفيت مجاز نگهداری موجب افزايش حق بيمه های قبولي و در نتيج

 گذاری بيشتر را فراهم مي نمايد.
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 را به ريال و معادل ارزی آن به يورو نشان مي دهد : 1402الي  1397ظرفيت مجاز نگهداری را برای سالهای جدول زير 

 

 شرح
1397/09/30 1398/09/30 1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 1402/09/30 

 بعد از افزايش قبل از افزايش بعد از افزايش قبل از افزايش بعد از افزايش قبل از افزايش واقعي واقعي واقعي

  -ظرفيت مجاز نگهداری 
 ليون ريالـمي

680،929 873،264 1،169،405 1.261.862 1.511.293 1.371.548 1.847.755 1.511.808 2.250.979 

 230،000 230،000 210،000 210،000 190،000 190،000 180،000 120،000 90،000 رو به ريالنرخ برابری ارز يو

  -ظرفيت مجاز نگهداری 
 ليون يوروـمي

7/56 7/28 50/6 64/6 95/7 6/53 80/8 6/57 79/9 

 
 

 

به ترتيب  1399و 1398ـد ريالي آن به دليل افزايـش نرخ ارز در سـالهای  همانگونه كه جدول فوق نشـان مي دهد ظرفيت مجاز نگهـداری شركت بر اساس ارزهای خارجي عليرغم رش

ش نرخ ارز روند درصد نسبت به سال ماقبـل خود كاهش نشان مي دهد. در حالت عدم افزايش سرمايه ظرفيت مجاز نگهداری بر اساس ارزهای خارجي به دليل افزاي 12درصد و  4معادل 

مي باشـد. اما در حالت افزايـش سرمايه، ظرفيت  1398و  1397ايـش ماليم نرخ ارز در سـه سـال آتي اين ظرفيت به مراتب كمتر از پايان سـال ماليكاهشي داشـته و حتـي با فرض افز

درصد رشـد نسبت به  51مجاز نگهداری با با همان فرض افزايـش ماليم نرخ ارز، ظرفيت  1402مجاز نگهـداری روند رشـد مناسب را در پيـش خواهـد گرفت. بطوری كه در پايان سـال 

 مواجـه خواهد بود.  1399سـال 

 

ارزی است و در بخش ريالي نيز سرمايه های توجه سـهامداران محترم را به اين نكته معطوف مي نمايد كه بخـش عمده ای از قبولي های اتكـايي شركت مستقيما به صورت بيـمه نامه های 

 ريسک های اتكايي به شدت از نرخ برابری ارز متاثر مي باشد. بيمه شده با توجه به ماهيت
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 رمایه گذاریـمه گری و سـده فعالیت های بیـات اقالم عمـمفروض       

 

 1402 لغايـت 1400ل هایسـه سال مالي منتـهي به سي ام آذرماه سا سـرمايه گذاریبيـني اقالم عمده فعاليت های بيـمه گری و پيـش

، بـر سـالهای قبـل آنو  30/09/1399افزايـش سرمايه و با در نظر گرفتن عملكرد واقعي سـال مالي منتهي به زايـش و عدم در دو حالت اف

های مالي تدوين شـده است. با اين مالحظـه مفروضات عمـده بـه شــرح زيـر  های حسـابداری مورد اسـتفاده در تهيه صورتاسـاس رويه

 باشـد.مي
 

 اتکایی مه ـعملیات بی      

روند افزايش قابل مالحظه نرخ تورم وكاهـش ارزش پول ملي در سال های اخيـر منجر به رشـد ارزش ريالي انواع دارايي هـا و بـه تبــع آن 

ی دارايي ها از شـدت بيشـتری برخـوردار خواهـد بـود. ادارايي های بيـمه شده در صنعت بيـمه مي شـود و اين افزايش بسته به سطح ارز بر

راين ثابت ماندن ارزش ريالي سـرمايه شركت موجب كاهش ظرفيت پذيرش و نگهداری ريسک نسبت به سطوح فعلي در دوره های آتـي بناب

مي گردد. بر اين اساس عمليات بيمه اتكايي در دو حالت افزايش و يا عدم افزايش سـرمايه از منظر ميـزان قبـولي ريســک هـای گونـاگون 

 ده است.متفاوت برآورد شـ 30/09/1402و  30/09/1401مالي منتهي به  های سال سال مالي جاری وبرای 

 مه اتکایی قبولیـبی حق      

، با توجه به ويژگي اين نوع قـرارداد موجـب از نوع مازاد خسارت گرايش روزافزون شـركتهای واگذارنده به اخذ پوشـش های اتكايي قراردادی

با در نظر گـرفتن در شركت ق بيـمه های اتكايي بازار از رشد كمتری برخوردار باشد. رشد اين درآمد ، حعليرغم افزايش نرخ ارزشـده است تا 

بـه  يتهـمنـمـالي های قبولي و روند تحوالت بـازار اتكـايي همچنــين ظرفيـت پـذيرش و نگهـداری ريسـک  بـرای سـال هـای سياست

 درصد برآورد شده است. 25و در حالت افزايش سـرمايه  درصد  10در حالت عدم افزايش سرمايه  30/09/1402و  30/09/1401
 

 هزینه خسارت      

های معوق هر سال كه بـا مالحظـه ضـريب های پرداختي و تغيـير در ميزان خسـارتميزان خسـارتهزينه خسـارت شركت عبارت است از        

سود و زيان هر دوره بـه  م خسارت پرداختي مندرج در حسابنيز از تقسي خسارت سـالهای گذشته برآورد شـده است. نسبت خسـارت شركت

 حق بيمه اتكائي قبولي همان دوره محاسـبه مي شـود .

معادل ميانگين سه سال گذشته با در نظر گرفتن اصل محافظه كاری نسبت خسارت شركت برای محاسبه خسارت پرداختي سال های بعد      

 در نظر گرفته شده است و با توجه به حق بيمه اتكائي قبولي برآوردی سالهای بعد در هر دودرصد  31يعني  (1399لغايت  1397)از سال

 حالت افزايش و عدم افزايش يكسان محاسبه و منظور شده است.

 

 مه اتکایی واگذاری ـبی حق

ربـوط بـه واگـذاری اتكـايي ، شركت مشــمول مقـررات مكايي استای شركت منحصراً عمليـات بيمه اتـبا توجه به اينكه فعاليت بيمه

های اتكـايي مـورد )سه سال اول فعاليت( پوشــش 1391باشـد. شركت از ابتدای تاسيـس تا پايان سال اجبـاری و مصوبات مربوط نمي

 طراحي و خريداری نمـود.  "مازاد خسارت  "و  "مشاركت"نياز خود را در قالب دو نوع قرار داد 

، ساختار پوشـش اتكايي شـركت بـه رمايه پرداخت شدهتوجه به شـكل گيری حجم مناسـبي از پرتفوی و ميزان سـتا كنون با  1392از ابتدای سال 

موجـب كـاهش در خـور توجـه نسـبت  در كنار تركيـب پرتفـوی قبوليهـای شـركت ، مازاد خسارت محدود شده است. اين تغيير ساختارقرارداد 

  قبولي شركت در سال های بعد شده است .های اتكايي واگذاری به درآمد حق بيـمه هزينه
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دادهـای غيـر رسه سال گذشته در مـورد تعيـين اليـه هـای قرا های واقع شدهو خسارتربيات و آمارهای ريسكهای پذيرفته شده با استفاده از تج

ارت با بيمه گران اتكائي، اسـتفاده  از داد اتكائي مازاد خسرنسبي مازاد خسارت با بيمه گران اتكائي، مشخص گرديد مبنای مناسب برای انعقاد قرا

درصد حق بيمه قبـولي  6معادلبه طور ميانگين واگذاری سه ساله  به حق بيمه قبولي است. شركت در سه سال گذشته حق بيمه ميانگين نسبت 

كـاهش سـطح و ظرفيـت  خود را صرف خريد قراردادهای غير نسبي نموده است. بديهي است در صورت عدم انجام افزايـش سـرمايه بـه دليـل

اين نسبت افـزايش و در صـورت افـزايش سـرمايه بـه دليـل  ،پذيرش و نگهداری ريسک در مقايسه با رشد سرمايه بيمه نامه ها در سالهای بعد

فـزايش سـرمايه  نسـبت مـذكور در ده است در صورت عدم اـبر اين اساس فرض ش .خواهد يافتداری اين نسبت كاهش ـافزايش ظرفيت نگه

درصد حـق بيمـه   2/5د خواهد رسيد و در مقابل در صورت افزايـش سرمايه، اين نسبت به  ـدرص 7/5 به 1402  و 1401 جاری و سالهای سال

طوح قراردادهـای مـازاد ـايان ذكر است مالحظات فني و مديريت ريسک مناسب بـرای تعيـين ســكاهش خواهد يافت. ش های مذكوردر سال 

وی كـه كمتـرين هزينـه صـرف خريـد قراردادهـای اتكـايي بـرای انتقـال ـرمايه صورت خواهد گرفت بـه نحــش سخسارت جديد بعد از افزاي

   مالي گردد.ـارتهای احتـخس

 ی ـذخایر فن       

امه مزبور نمصوب شورايعالي بيمه با رعايت قواعد مقرر در آيين 58نامه شماره آيين 15های اتكايي قبولي با توجه به ماده فني بيـمهذخاير 

شورايعـالي بيـمه هزينـه تحصـيل  01/10/1389شود. براساس مصوبه مورخ های اتكايي محاسبه ميو بر حسب شرايط قراردادها و توافق

شود. تعيين ميزان ذخيره با توجه به روش فصلي مقرر شـده در درصد منظور مي 20در محاسبات ذخاير، در عمليات اتـكايي قبولي معادل 

بر اين اساس و بـا عنايـت بـه  .مصوب شورای عالي بيمه وابستگي شديدی به توزيع پرتفوی بيمه قبولي در طول سال دارد 58 آئين نامه

روند رشد حق بيمه در سه سال گذشته و پراكندگي جذب پرتفوی در فصول مختلف، از ميانگين فشار هزينـه ای ذخيـره فنـي ) افـزايش 

با در نظر گرفتن پرتفوی بيمه هر سـال،  1402تا 1400برآورد ميزان افزايش ذخائر فني سال های  برای 99تا  97ذخيره فني ( سال های 

استفاده شده است و نيز سهم بيمه گر اتكائي مطابق روش تهيه صورتهای مالي بر اساس ميزان حق بيمه پرداختي بـه بيمـه گـر اتكـائي 

    منظور شده است. و محاسبه

 گران اتکایی ت معوق سهم بیمهخسارت و ذخیره خسار       

داد غير نسبي مازاد خسارت است(، به رويدادهای آتـي رگران اتكايي از خسارت با توجه به نوع قرارداد  اتكايي واگذاری شركت )كه قراسهم بيمه

باشــد. سـهم عـرض نوسـان ميها در مهای بزرگ بسـتگي دارد. با توجه به تواتر كم، ميزان تحقـق ايـن خسـارتو وقوع يا عدم وقوع خسارت

ه و برای ميانگين سـه سـال منتهـي بـدرصد   76/17، معادل  30/09/1399بيـمه گران اتكايي از كل خسـارت شركت در سال مالي منتهي به 

بيمـه گـران  سهم  توجه به پيش بيني ساختار و شرايط قراردادهای اتكايي و خسارتهای آتي ،. با درصد بوده است  33/14معادل  30/09/1399

 6/10با روند نزولي معـادل   30/09/1400مالي منتهي به   سال برای  در هردو حالت انجام و عدم انجام افزايـش سرمايهخسارت كل اتكائي از 

 درصد در نظر گرفته شده است .  1/6درصد و برای دو سال بعد از آن معادل 

  های بیمه ای ه ـهزینسایر       

های بيمـه واگذارنـده در بخـش قـراردادی بـه تحصـيل های اخير شركتر سالای شامل كارمزد پرداختي است . د ساير هزينه های بيمه

انـد. تـاثير ايـن گـرايش در تركيـب باشد گرايش بيشتری نشان دادههای اتكايي از نوع قراردادهای مازاد خسارت كه فاقد كارمزد ميبيمه

های اتكايي پرداختي به درآمد حق بيمه قبولي شده است. هزينه كارمزد بيمهبت كارمزد های قبولي اين شركت موجب كاهش نسبيمهحق

و تاثير مـوارد يـاد 30/09/1399برای سال مالي منتهي به  به حجم حق بيمه قبوليقبولي با محاسبه آخرين نسبت كارمزد پرداختي واقعي 

درصـد كـل  8/25 ، سه دوره آتـي ، برایاختياریقراردادی و  لي هایسياست های بيمه مركزی در مورد كاهش كارمزد قبو و مضافاًشده 

 های اتكايي قبولي محاسبه شده است. بيمهحق
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 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی واگذاری  

آمـدكارمزد و كـارمزد اركت به مازاد خسارت و ميزان واقعـي درـمش ركت از نوع قراردادـشير نوع قراردادهای اتكايي مجدد ـبا توجه به تغي

پيــش درآمـدی ته ـكارمزد و كارمزد منـافع مرتبـط با قراردادهـای گذشـ از بابت آتي،ال مالي ـس سـه ، برای های اخيـرال ـمنافع در س

 بيـني نشده است .
 

 ها گذاریرمایهـدرآمد س      

های شركت  مطـابق ا براساس ساختار و تركيب سرمايه گذاریها در سـه سال مالي آتي، ابتدبرآورد درآمد سـرمايه گذاریو  برای تخمين

بيمه مركزی ج.ا.ا و نرخ بـازده  97آيين نامه شماره ضوابط و با در نظرداشـتن  30/09/1399های مالي حسـابرسي شده منـتهي بهصورت

ی ها محاسبه شده و سپـس در هـر دوره فعلي هر كدام از گزينه های سرمايه گذاری، ميانگين وزني بازده كل براساس كل سـرمايه گذار

درصد از منابع قابل سرمايه گذاری شركت شامل حقوق صاحبان سهام و ذخايرسهم نگهداری بـرای بـرآورد درآمـد ســرمايه گـذاری  95

 منظور شده است.

فرض شده است كه البته نرخ درصد 18و18و 20بر اين اساس نرخ ميانگين بازده سرمايه گذاری ها در سه سال مالي آتي به ترتيب معادل 

محتاطانه و با در نظر گرفتن ريسک های سيستماتيک موجود و روند فعلي شرايط اقتصادی، در محاسبات منظور شده اسـت.  مذكور كامالً

نه ايـن ه سـاالرا تشكيل مي دهد ليكن بازدشركت با وجود اينكه منابع ارزی  بخش قابل مالحظه ای از منابع سرمايه گذاری شده  ضمناً

بابت نـرخ تسـعير نيـز  از درصد منظور و 3درحد  1402تا  1400مالي هایبرای سال سرمايه گذاری با توجه به نرخ سود سپرده های ارزی 

منظـور  1402 و 1401 اليهـای مـ ميليارد ريـال بـرای سـال 100و معادل 1400ريال برای سال مالي ميليارد 150محتاطانه معادلبطور 

 ده است.يگرد

 ـه های اداری عمومی هزین

و انتظارات تورمي ات شركت و با در نظر داشتن امكانات ـزمه گری به تعداد نيروی انساني و تجهيـبا توجه به عدم وابستگي در آمدهای بي

ی هـر بـرادرصـد  25 به صورت يكسان با رشدی به ميزان هردو حالت انجام و عدم انجام افزايـش سرمايهكنوني، هزينه های شركت برای 

 شده است.در نظر گرفته سال 

 

 اتـمالی

درصـد معافيـت ماليـاتي مربـوط بـه شـركتهای  10، محاسبه 1393اول فرابورس از دی ماه سال  نماد شركت در بازار با توجه به پذيرش

  بورسي و فرابورسي در سه سال مالي پيش بيني لحاظ شده است .

 

 مومی فوق العاده صاحبان سهام پیشنهاد هیات مدیره به مجمع ع -فصل پنجم     

 
جايگاه شركت در حفظ پيشگيری ازكاهش سهم بازار و به ضرورت  با توجه به اطالعات و توضيحات ارائه شده در اين گزارش و نظر

ايد نم، هيات مديره پيشنهاد ميشركتهای  فعاليتروند رشد صنعت بيمه كشور و همچنين بهبود ساختار و تقويت توان مالي و تداوم 

ريال  ميلياد 8.000ريال فعلي به مبلغ  ميليارد 4.000از مبلغ طي سه مرحله  و اندوخته سرمايه ای سود انباشتهسرمايه شركت از محل 

 درصد افزايش يابد. 100معادل 


	1
	کدال شد - گزارش افزايش سرمایه 1-23 -03-1400 

