
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/03/311395/06/311396/03/311395/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
270,882218,04224 --00       بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان      موجودی نقد

3,051,2812,509,88822 228,590211,0358      بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی      سرمایه گذاری های كوتاه مدت

00-- 101,46118,151459      سایر حساب ها و اسناد پرداختنی      مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

205,035134,81552 --0763      ذخیره مالیات      مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

103,17398,8784 313,151285,29210      سود سهام پرداختنی      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

115,675133,555)13( 212,658164,49829       ذخایر حق بیمه      سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

00-- 591,722473,35525       ذخیره خسارت معوق      دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

00-- )4(45,56347,591      ذخیره ریسک های منقضی نشده      مطالبات بلندمدت

055,000-- 45,41835,05730       سایر ذخایر فنی      سرمایه گذاری های بلند مدت

324,596198,17464       بدهی های مرتبط با دارایی های غیر       دارایی های ثابت مشهود

جاری نگهداری شده برای فروش

00--

911387135 --00      حق بیمه سال های آتی      دارایی های نامشهود

00-- 2,8002,16230      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

--00      تسهیلت مالی دریافتی      

--00      سایر بدهی ها      

1,541,3631,237,90425      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

2,030,0001,550,00031      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      دریافتی بابت افزایش سرمایه      

104,94790,42416      اندوخته قانونی      

)10(109,408121,470      اندوخته سرمایه ای      

--00      سایر اندوخته ها      

19 از



2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

غیرجاری نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

)18(285,835348,941      سود )زیان( انباشته      

2,530,1902,110,83520جمع حقوق صاحبان سهام      

4,071,5533,348,73922 4,071,5533,348,73922جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1395/06/31منتهی به1396/03/311395/03/31

229,666330,070 54 353,921 حق بیمه صادره

15,7062,020 -- )48,160( كاهش )افزایش( ذخایر حق بیمه

245,372332,090 25 305,761 درآمد حق بیمه

)36,504()43,720( 42 )51,718( حق بیمه اتکایی واگذاری

14,73211,723 )78( 3,314 افزایش )كاهش( ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری

)21,772()31,997( 122 )48,404( هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری

223,600300,093 15 257,357 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

)99,191()137,784( 64 )162,852( خسارت پرداختی

)142,978()245,705( )19( )116,339( كاهش )افزایش( ذخایر خسارت

)242,169()383,489( 15 )279,191( هزینه خسارت

10,15718,517 346 45,293 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

11,49350,631 -- )21,194( افزایش )كاهش( ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری

21,65069,148 11 24,099 خسارت سهم بیمه گران اتکایی

)220,519()314,341( 16 )255,092( هزینه خسارت سهم نگهداری

)46,045()69,107( 70 )78,049( هزینه كارمزد و كارمزد منافع

1542,093 382 743 درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتکایی

)45,891()67,014( 68 )77,306( هزینه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداری

)6,722()9,554( 54 )10,361( )افزایش( كاهش سایر ذخایر فنی

00 -- 0 هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی

00 -- 0 هزینه سهم نیروی انتظامی

00 -- 0 هزینه سهم وزارت بهداشت

4,03421,831 )3( 3,925 سایر درآمد )هزینه( های بیمه ای

)2,688(12,277 139 )6,436( خالص سایر هزینه های بیمه ای

)45,498()68,985( 79 )81,477( سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای )قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی(

58,73279,850 45 85,266 درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

13,23410,865 )71( 3,789 سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای

302,001409,288 2 306,640 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

)20,629()28,490( 2 )21,011( هزینه های اداری و عمومی

294,606391,663 )2( 289,418 سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

)3,388(884 -- 1,045 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

291,218392,547 0 290,463 سود )زیان( خالص قبل از كسر مالیات

00 -- 0  مالیات

291,218392,547 0 290,463 سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

190252 )6( 178 سود )زیان( پایه هر سهم - عملیاتی

)2(1 -- 1 سود )زیان( پایه هر سهم - غیرعملیاتی

188253 )5( 179 سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته
291,218392,547 0 290,463 سود )زیان( خالص

333,542333,542 5 350,758 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال

0)8,265( -- )1,817( تعدیلت سنواتی

333,542325,277 5 348,941 سود )زیان( انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده

-- تغییرات در سود )زیان( انباشته
)14,561()19,628( 0 )14,523( اندوخته قانونی

)29,122()39,255( 0 )29,046( اندوخته سرمایه ای

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 انتقال  از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)310,000()310,000( 0 )310,000( سود سهام مصوب

)353,683()368,883( 0 )353,569( جمع تغییرات در سود )زیان( انباشته

271,077348,941 5 285,835 سود )زیان( انباشته در پایان دوره
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

188253 )24( 143 سود )زیان( خالص هر سهم )ریال(

1,550,0001,550,000 31 2,030,000 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  31/03/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  31/03/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  31/06/1395 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

524,258492,9246641,078جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-عادی

0--00جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی

524,258492,9246641,078جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

24708-24355101-48913-سود سهام پرداختی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تامین مالی

-48913-24355101-24708

--مالیات بر درآمد

6494-88-6442-763-مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

17971-22485,592-127965-وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--5240-وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

3,965,6281,586,3721501,840,480وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

2744079-1988688125-4465532-وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های كوتاه مدت

921570-40456455-628393-جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

311694---15381157,563-جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

--فعالیت های تامین مالی

0--205,6640وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت استقراض

0--205,6640جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

311694-10-51,85357,563خالص افزایش)كاهش( در وجه نقد

59528,939-218,042528,939مانده وجه نقد در ابتدای دوره

9879415797تاثیر تغییرات نرخ ارز

54218,042-270,882587,443وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای )قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی(

رشته بیمه

خالص 

حق بیمه 

نگهداری

ذخیره 
خسارت 
معوق و 

ریسک های 
منقضی 

خالص 

خسارت 

پرداختی 

نگهداری

خالص 
کارمزد و 
کارمزد 
منافع 

نگهداری

ذخایر 

حق بیمه

سایر ذخایر 

فنی
جمع

هزینه سهم صندوق 
تامین خسارت های 

بدنی، نیروی انتظامی، 
وزارت بهداشت، سایر 
درآمدها و هزینه های 

بیمه ای

سود سپرده اتكایی

واگذاریقبولی

سود )زیان( ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
)قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی(

)افزایش( کاهش ذخایر فنی )سهم نگهداری(

1396/03/311395/03/311395/06/31

سود )زیان( ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
)قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی(

سود )زیان( ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
)قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی(

0000000000000درمان

0000000000000ثالث - اجباری

0000000000000ثالث - مازاد و دیه

0000000000000حوادث سرنشین

0000000000000بدنه خودرو

68309-15128-40407-85-9111,350-88478-2637-74972-)10,869(27059-13113-87,889آتش سوزی

4067,6568,112-23-1152154-11718-449-6895-)4,374(5520-1676-19,529باربری

104918,982-45670-2973050-47400-1085-57893-1149311,578-22947-36,162مسئولیت

295515,48316,685-2-54160-27879-1351-21060-)5,468(11861-8351-45,032مهندسی

71477-90115-9525-10-6290-7566-806-976)7,736(5522-22651-26,853کشتی

549003,8435,3853,638-4574-334-4555-21610315-11,127هواپیما

4300096043,29623,200-19805-3699-18,914)35,020(15766-86362-123,323نفت و انرژی

0000000000000حوادث

0000000000000اعتباری

0000000000000زندگی - اندوخته دار

0000000000000زندگی- غیر اندوخته دار

0000000000000پول

158410,184-856,7287,952014,6806,0980012,683-4771239,702-سایر
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,030,000 میلیون ریال 

1396/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 )حسابرسی نشده(

660364 كد صنعت: اتکامبیمه اتکایی امین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 365059شماره اطلعیه :

)68,985()45,498()81,477()120(2,0761,969)192,740()10,361()137,533()44,846()77,306()117,559(302,203جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

1396/03/311395/03/311395/06/31شرح

391,022338,739457,374سود سپرده های بانكی کوتاه مدت

10,13310,28413,788سود سپرده های بانكی بلند مدت

75400سود اوراق مشارکت

000سود )زیان( صندوق های سرمایه گذاری، صكوک و سایر ابزارهای پولی و مالی

8,0187,2329,312سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

)7,421()5,781(5,840سود )زیان( معاملت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

10,25916,085)23,861(سود )زیان( تغییر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

000سود )زیان( سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

000سود )زیان( قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری

000سود تسهیلت اعطایی به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان

000سود )زیان( مشارکت در طرح ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی، املک و مستغلت

000سایر

391,906360,733489,138جمع

85,26658,73279,850درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

306,640302,001409,288درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع
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