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سهامداران گرامی
باعرض سالم و خیرمقدم ؛
هیأت مدیره شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام) در راستای اجرای ماده  18اساسنامه و مفاده ماده 232
اصالحیه قانون تجارت  ،گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  31شهریور  1396را بشرح
زیر به استحضار می رساند:

مقدمه :
"خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار"

به حول و قوه الهی و الطاف خداوندی و درسایه رهنمودهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با وجود سالی
سخت از نگاه اقتصادی برای صنعت بیمه کشور  ،همدلی  ،تالش و صمیمیت بین همکاران  ،مدیرعامل و اعضای
هیأت مدیره شرکت بیمه اتکائی امین( سهامی عام ) به همراه همکاری تعدادی از سهامداران بیمه ای و معاونت
اتکائی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،موجب گردید که پانزدهمین دوره مالی شرکت  ،شکوفاترین دوران
شرکت از تاریخ تأسیس تاکنون بوده که حاصل آن به شرح گزارش حاضر تقدیم می گردد.
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گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیأت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت های
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت
تهیه و ارائه گردیده است.
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان
پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی
استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1396/10/04به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضا هیأت مدیره

نماینده

سمت

شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا

مصطفی مطور زاده

رئیس هیأت مدیره

شرکت سهامی بیمه ایران

غالمعلی جهانگیری

عضو هیأت مدیره

شرکت بیمه آسیا

مهدی شریفی

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران

---------

عضو هیأت مدیره

شرکت بیمه البرز

سید مصطفی کیائی
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مدیر عامل و نائب
رئیس هیأت مدیره

امضا
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گزیده اطالعات :
(ارقام به میلیون ريال)

شرکت بیمه اتکائی امین(سهامی عام)
سال مالی منتهی به 1396/06/31

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره:







درآمد حق بیمه سهم نگهداري
هزینه خسارت سهم نگهداري
هزینه کارمزد سهم نگهداري
خالص سایر هزینه هاي بیمه اي
درآمد سرمایه گذاري از محل ذخایر فنی
سود ناخالص فعالیت بیمه اي
در آمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع
هزینه هاي اداري و عمومی
سود عملیاتی
سایردرآمدها وهزینه هاي غیر بیمه اي
سود خالص قبل از کسر مالیات
مالیات
سود خالص
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

















































ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:

جمع دارایی ها
جمع بدهی ها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام
















ج) نرخ بازده (درصد) :




نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)







د) اطالعات مربوط به هرسهم:

تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع
سود واقعی هرسهم -ریال

  




ه) سایر اطالعات :



تعداد کارکنان  -نفر(پایان سال)
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کلیاتی درباره شرکت:
تاریخچه:
شرکت بیمه اتکائي امین بعنوان اولین شرکت اتکائي کشور در سال  1382با مجوز بیمه مرکزي ج .ا .ايران در
منطقه آزاد کیش ثبت و همزمان با صدور پروانه فعالیت ،با شماره ثبت  1672در تاريخ  1382/04/11عملیات خود
را آغاز کرد و مدت آن نامحدود است.
شرکت در سال 1382اقدام به ايجاد يک دفتر ارتباطي در تهران نموده که تاکنون به طور مستمر در حال فعالیت است.

موضوع فعالیت :
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از :
انجام عملیات بیمه اي اتکايي درانواع رشته هاي بیمه بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوي بیمه مرکزي ج .ا .ايران.
تحصیل پوشش بیمه هاي اتکايي از داخل يا خارج کشور در رابطه با بیمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بیمه
مرکزي ج .ا .ايران .
قبول بیمه هاي اتکايي از مؤسسات بیمه داخلي يا خارجي درحدود مقررات مربوط ،مشروط به رعايت ظرفیت
نگهداري شرکت و ضوابطي که بیمه مرکزي ج .ا .ايران اعالم مي کند.
سرمايه گذاري از محل سرمايه ،ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بیمه.
تبصره  :میزان پذيرش و نگهداري ريسک در چارچوب ضوابطي است که بیمه مرکزي ج .ا .ايران تعیین و ابالغ مي نمايد.

اهداف راهبردی شرکت:
اهداف راهبردي شرکت براي تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جايگاه شرکت در بازارهاي
بیمه داخلي و خارجي تعیین شده است که عبارتند از :
 -1تالش در جهت حفاظت از سرمايه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با اتخاذ تدابیر مناسب
 – 2حمايت و پشتیباني از صنعت بیمه و کمک به توسعه اقتصادي کشور
 – 3تالش و مشارکت در افزايش پرتفوي و بهینه نمودن میزان نگهداري در بازار داخل کشور و جلوگیري از خروج
ارز از کشور
 – 4برقراري ارتباط مفید و موثر و سود آور در بازارهاي بین المللي بیمه هاي اتکائي
 – 5سرمايه گذاري مناسب با توجه به آئین نامه هاي مصوب با هدف سود آوري و کمک به اقتصاد کشور
 – 6برقراري ارتباط مناسب با شرکتهاي بیمه سهامدار و ساير شرکتهاي بیمه داخلي
 – 7تالش براي استفاده از نیرو هاي متخصص در افزايش دانش کارکنان شرکت و انتقال دانش فني به ديگرشرکتها
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سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمايه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  370.000میلیون ريال (شامل تعداد  370.000.000سهم ،به ارزش اسمي هر
سهم  1.000ريال) بوده که طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ  2.030.000میلیون ريال (شامل تعداد 2.030.000.000
سهم ،به ارزش اسمي هر سهم  1.000ريال) در پايان سال مالي منتهي به  1396/06/31افزايش يافته که تمام ًا
پرداخت شده است .شايان ذکر است در اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1396/06/01
و مجوز شماره 96 /402 /7632مورخ  1396/02/03بیمه مرکزي ج .ا .ايران و مجوز شماره 964 /355543 -036
مورخ  1396/05/03سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرديد سرمايه شرکت از مبلغ  2.030.000میلیون ريال به
مبلغ  2.500.000میلیون ريال افزايش يابد و مبلغ  298 ،960میلیون ريال درسرفصل علي الحساب افزايش سرمايه
منظور گرديده و درتاريخ تهیه صورت هاي مالي مراحل پاياني افزايش سرمايه مذکور در جريان مي باشد .
تغییرات سرمایه شرکت
درصد افزایش

سرمایه جدید
(ميليون ريال)

1392/09/11

170%

1.000.000

1394/01/19

55%

1.550.000

مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران

1396/02/18

31%

2.030.000

اندوخته سرمايه اي و مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران

تاریخ افزایش سرمایه

سرمایه

محل افزایش سرمایه
از محل تجديد ارزيابي  ،سود انباشته و اندوخته ها و مطالبات حال
شده و آورده نقدي سهامداران

سرمايه شرکت  2 ،030 ،000میلیون ريال و آخرين وضعیت سهامداران به شرح زير مي باشد:
لیست سهامداران عمده شرکت در تاریخ  1396/06/31و تاریخ تایید گزارش

رديف

1396/06/31

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

شركت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص )

364.483.221

17.95

2

شركت بيمه آسيا (سهامي عام )

310.127.972

15.27

3

شركت سرمايه گذارهاي خارجي ايران (سهامي خاص)

232.332.925

11.44

4

شركت توسعه كسب وكارسبا (سهامي خاص )

202.647.207

9.98

5

شركت سرمايه گذاري صباتامين (سهامي عام )

200.849.779

9.89

6

شركت بيمه دانا (سهامي عام )

199.691.999

9.84

7

شركت بيمه ايران معين (سهامي خاص )

163.539.804

8.05

8

شركت بيمه البرز (سهامي عام )

127.999.999

6.31

9

شركت بيمه معلم (سهامي عام )

30.373.342

1.50

10

شركت اطمينان گستردانا (سهامي خاص )

28.144.025

1.39

11

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم

23.788.750

1.17

12

ساير سهامداران حقوقي و حقيقي

146.020.977

7.21

جمع

2.030.000.000

100
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام
در رتبه بندي شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس از نظر کیفیت افشا و اطالع رساني مناسب براي دوره  12ماهه
منتهي به  1396/06/31اين شرکت موفق به کسب رتبه هفتم بین شرکت هاي فرابورسي و رتبه دوم در شرکت هاي
فعال در صنعت بیمه شده است.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت در تاريخ  1394/10/23در بورس اوراق بهادار تهران در گروه بیمه وصندوق بازنشستگي به جز تأمین
اجتماعي با نماد اتکام درج شده و سهام آن براي اولین بار در تاريخ  1394/10/23مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طي  2سال اخیر به شرح زير بوده است:
پایان سال مالی
سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

منتهی به

معامله شده

معامله شده

1395/06/31
1396/06/31

74.528
8.759

تعداد

تعداد روزهایی

روزهای باز

که نماد معامله

بودن نماد

شده است

میلیون ریال

1.068.452
114.113

154
187

154
187
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ارزش بازار

قیمت
سهم

سرمایه

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

4.202.500
2.900.000

1.681
1.160

1.550.000
2.030.000
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برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت
اطالعات مقايسهاي پیشبینيهاي درآمد هر سهم و عملکرد واقعي سال مالي منتهي به
1396/06/31
(ارقام به میلیون ريال)

اولین پیش بیني درآمد

دومین پیش بیني درآمد هر

هر سهم سال مالي

سهم سال مالي منتهي به

منتهي به 1396/06/31

( 1396/06/31درتاريخ

(درتاريخ )1395/08/25

)1396/05/22

حق بيمه اتكايي قبولي
كاهش (افزايش) ذخاير حق بيمه

398،761
()38،401

428،244
()17،800

471،472
()49،045

درآمد حق بيمه اتكايي قبولي

360،360

410،444

422،427

حق بيمه اتكايي واگذاري

()49،018

()58،441

()52،582

3،185

()4،635

()9،761

هزينه حق بيمه اتكايي

()45،833

()63،076

()62،343

درآمد حق بيمه سهم نگهداري

314،527

347،368

360،084

()173،584

()197،850

()204،122

()18،199

()99،319

()136،559

()191،783

()297،169

()340،681

14،625

49،822

45،874

5،343

()21،194

()17،134

19،968

28،628

28،740

هزينه خسارت سهم نگهداري

()171،815

()268،541

()311،941

هزينه كارمزد

()81،695

()93،659

()103،212

درآمد كارمزد

186

891

992

هزينه كارمزد سهم نگهداري

()81،509

()92،768

()102،220

ساير ذخاير فني ) افزايش(

()11،754

()12،447

()13،616

ساير درآمدها و هزينه هاي بيمه اي

7،336

8،174

61،694

خالص ساير هزينه هاي بيمه اي

()4،418

()4،273

48،078

درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني

66،157

113،495

125،975

سود ناخالص فعاليت بيمه اي

122،942

95،281

119،976

در آمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع

325،439

408،164

452،360

هزينه هاي اداري و عمومي

()36،457

()30،979

()32،487

سود عملياتي

411،924

472،466

539،849

6،448

1،277

8،872

سود خالص قبل از كسر ماليات

418،372

473،743

548،721

ماليات

()6،359

0

0

412،013

473،743

548،721

شرح

افزايش ذخيره حق بيمه اتكايي واگذاري

خسارت پرداختي
افزايش ذخاير خسارت
هزينه خسارت
خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي
افزايش(كاهش) ذخيره خسارت معوق اتكايي واگذاري
خسارت سهم بيمه گران اتكايي

سايردرآمدها وهزينه هاي غير بيمه اي

سود خالص
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عملکرد واقعي سال
مالي منتهي به
1396/06/31

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

محیط حقوقی شرکت:
مهمترين قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 -1قانون تجارت
 -2قانون مالیات هاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 -3قانون تأسیس بیمه مرکزي ج.ا.ايران و بیمه گري مصوب 1350
 -4مصوبات شماره  69 ،61 ،60 ،58و  90شوراي عالي بیمه
 -5قانون کار
 -6مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
 -7استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
 -8بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره توسط مراجع ذيربط
 -9مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري  -صنعتي

بازار بیمه اتکائی بین الملل:
عملکرد بیمه اتکایی

1

از سال  2012تاکنون انجمن بین المللي ناظران بیمه (  )IAISبا استفاده از داده هايي که از طريق آمارهاي بازار
جهاني بیمه اتکائي بدست آورده است به جمع آوري داده هاي بیمه اتکائي پرداخته است .اين آمارها از بیمه گران
اتکائي دريافت مي شود و حق بیمه اتکائي ناخالص مازاد بر  800میلیون دالر را شامل مي گردد .داده هاي حاصل از
اين بررسي ،عمدت ًا حق بیم ه هاي خالص و ناخالص صادره  ،خسارتهاي پرداختي و ذخائرمربوطه  ،سرمايه گذاري ها
بر اساس نوع دارائي ،سود آوري کسب و کار  ،حقوق صاحبان سهام و سرمايه موجود و حداقل سرمايه مورد نیاز را
در برمي گیرد.

IAIS Global Insurance Market (GIMAR) 2016 1
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

حق بیمه اتکائی
به طور کلي تا پايان سال  2015صنعت جهاني بیمه اتکائي روند کاهش در تولید حق بیمه ناخالص را تجربه کرده
است .بر اساس نمونه آماري که از بررسي  44شرکت بیمه اتکائي بدست آمده است ،بیمه گران اتکائي در سال
 2015نسبت به سال  6 ،2014درصد کاهش در تولید حق بیمه ناخالص خود داشته اند ( در سال 178 ، 2015
میلیارد دالر  ،در سال  188 ، 2014میلیارد دالر ) حق بیمه اتکائي در بخش زندگي با کاهش  12درصدي به رقم 44
میلیارد دالر رسید ،در حالیکه در بخش غیر زندگي با کاهش اندک  3درصدي به رقم  133میلیارد دالر رسیده است.
در بخش بیمه غیر زندگي  ،بیمه اتکائي رشته مسئولیت کاهش  11درصدي (  6میلیارد دالر ) و در بخش اموال
حق بیمه رشدي  2درصدي داشته است .

حق بیمه اتکائي خالص و ناخالص از سال  2003تا 2015
( میلیارد دالر)

همانگونه که در شکل فوق نمايش داده شده است کاهش حق بیمه اتکائي ناخالص در سال  2015منجر به کاهش
شديدتر حق بیمه اتکائي خالص گرديده است ، .در سال  2015شرکتهاي مشمول اين گزارش  30 ،میلیارد دالر ( با
کاهش  23درصدي ) در بخش زندگي و  93میلیارد دالر ( کاهش  10درصدي ) در بخش غیر زندگي و در مجموع به
 123میلیارد دالر حق بیمه اتکائي خالص دست يافته اند .
به طور کلي شرکتهاي مشمول اين گزارش در سال  30 ، 2015درصد از حق بیمه خالص خود (  52میلیارد دالر ) را
واگذار نموده اند .عمده واگذاريها مربوط به بیمه هاي غیر زندگي بوده است که میزان آن  70درصد (  39میلیارد
دالر ) از کل واگذاريها در پايان دوره مذکور بوده است.
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

بازار بیمه داخل کشور :
عملکرد صنعت بیمه کشور

1

حق بیمه تولیدي طي سالیان اخیر هم در رشته زندگي و هم در رشته غیر زندگي همواره رو به افزايش بوده است علت افت
حق بیمه تولیدي در کشور نسبت به سال  2012براي سال هاي بعد از آن ،تغییر در نرخ برابري ارز از  12260ريال به حدود
 25000ريال و سپس به حدود  28000ريال و  30000ريال در سال هاي متوالي پس از آن است  .بر اساس آمار منتشره ،کشور
ايران به لحاظ رتبهبندي جهاني حقبیمه تولیدي توانسته است که روند نسبتاً ثابتي را در بازه زماني ياد شده به دست آورد
و توانسته در سال  2016در جايگاه چهل و دومي جهان بايستد.
ضريب نفوذ بیمه يکي از مهمترين شاخصهائي است که براي ارزيابي عملکرد صنعت بیمه يک کشور مورد استفاده قرار ميگیرد.
همچنین بعنوان معیاري براي مقايسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهاي مختلف بکار ميرود .اين ضريب در سال 2016
( )1395به باالترين میزان خود در طي سالیان اخیر رسید و رقم  % 2/2را تجربه کرد.
شاخصهاي ذيل به بررسي اجمالي صنعت بیمه کشور طي پنج سال اخیر ميپردازد:

2012

2013

2014

2015

2016

عنوان

10 ، 731

6،456

7،453

7،554

8،927

رتبه جهاني صنعت بیمه (بر اساس حقبیمه تولیدي)

42

42

45

42

42

حقبیمه سرانه (دالر)

141

84

96

96

112

ضريب نفوذ بیمه (درصد)

1/86

1/73

1/93

2/05

2/20

حقبیمه تولیدي (میلیون دالر)

ضریب نفو بیمه در کشورهای پیشرفته در سال 2016

2.

2

.

.2

.2
7.

8.2


7.

.

.

.

8


.2

2


 1بر اساس سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1395
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

نمودار ضريب نفوذ بیمه

2

2

2

2

2

22

2

2

28

8
7




2



27

نمودارهاي ذيل روند نوسانات حقبیمه تولیدي ايران و جهان را از سال  2012به  2016نشان ميدهند :
( میلیون دالر )

ح بیمه تولیدی در ایران
,7

2,
,

8,27
7,

7,

2

2

8,

,

,
,
2,
2

2

13

22

-

)شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
1396  شهریور31 برای سال مالی منتهی به

) ( میلیارد ريال

ح بیمه تولیدی در ایران
,



2,




2,


,



,



,

-



8

87

 

88

8







2







)( میلیارد دالر

حق بیمه تولیدي در جهان
,8


,7



,7
,
,







,
,

22

2

2

14

2

2

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

خسارت هاي پرداختي صنعت بیمه کشور از سال 1386-1395
( میلیارد ريال)

2,



8,

,


,


2,


,

8,



,



,









2







8

88

2,



87

8

-

ضريب خسارت صنعت بیمه کشور طي پنج سال اخیر





88


8
8






82
8







2



78

ضريب خسارت با احتساب بيمه عمر و پس انداز محاسبه شده است كه در صورت عدم محاسبه آن ميزان ضريب خسارت
افزايش خواهد يافت.
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

وضعیت بیمه اتکائی کشور
در حال حاضر  31شرکت در صنعت بیمه کشورمان فعالیت ميکنند که در اين میان شرکت بیمه اتکائي امین
بعنوان تنها شرکت بیمه اتکائي ثبت شده در مناطق آزاد تجاري در حوزه سرزمین اصلي و مناطق آزاد و ويژه در
زمینه اتکائي فعالیت ميکنند.

شرکتهای بیمهای منطقه آزاد
م نطقه آزاد تجاري ،قلمرو معیني است که غالبا در داخل يا مجاورت يک بندر واقع گرديده است و در آن تجارت
آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي شود .هدف از تشکیل چنین مناطقي افزايش صادرات ،افزايش
درآمدهاي ارزي ،جذب سرمايههاي خارجي ،انتقال تکنولوژي و افزايش اشتغال است  .جمهوري اسالمي ايران نیز
با توجه به موقعیت ويژه جغرافیايي خود در طي سالیان گذشته اقدام به ايجاد چنین مناطقي نموده است.
درحالحاضر مناطق آزاد کیش ،ارس ،اروند ،انزلي ،چابهار و قشم مناطقآزادتجاري-صنعتي ايران محسوب ميشوند.
اين مناطق نقش الگو را د ر امور اقتصادي و صنعتي براي اقتصاد ملي به ويژه در پیوند با اقتصاد جهاني بر عهده
دارند ،ازاينرو بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد ،اين مناطق با تسهیالت و مزاياي فراوان اداره ميشوند.
البته با نگاهي گذرا به جايگاه نهاد بیمه در اقتصاد کشور و مقايسه آن با ساير نهادهاي مالي ،همچون بازار سرمايه و
پول متوجه میشويم ،صنعت بیمه نسبت به بازارهاي مالي ديگر چنانکه بايد نتوانسته حضور فعالي در سرمايهگذاري
بخشهاي اقتصادي داشته باشد .از جمله تمايزات شرکتهاي بیمهاي در مناطق آزاد نسبت به شرکتهاي بیمهاي که
در سرزمین اصلي ب ه ثبت میرسند ،اين است که شرکتهاي مناطق آزاد تنها اجازه فعالیت در رشتههايي دارند که
بیمه مرکزي ج.ا.ا اعالم کرده است و مجاز به فعالیت در سرزمینهاي اصلي نیستند( .پژوهشکده بیمه ،تازههاي
جهان بیمه ،شماره )186
شرکت بیمه اتکائي امین يکي از آن شرکتهائي است که ميتواند هم در اين قلمرو و هم در سرزمین اصلي
فعالیتهاي اتکائي را داشته باشد.

ظرفیت مجاز قبولی اتکائی
در حال حاضر از  31شرکت فعال در صنعت بیمه کشور بیمه مرکزي و  6شرکت ديگر مجاز به انجام قبولي اتکائي
هستند.در سال  96میزان ظرفیت قبولي اتکائي در هر ريسک واحد در بین شرکتهاي بیمه دولتي و خصوصي
مجموعا  16 ، 851میلیارد ريال است که شرکت بیمه اتکائي امین با ظرفیت  728میلیارد ريالي خود در حدود
 4/32درصد ظرفیت مجاز قبولي اتکايي را در اختیار

دارد1.

 1ظرفيت قبولي بيمه مرکزي بر مبناي سالنامه آماري سال  1393مي باشد.

16

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

نمودار مربوط به ظرفیت مجاز قبولي اتکائي
بیمه ايران معین

بیمه ملت

بیمه اتکائي ايرانیان

% 2.3

% 3.0

% 3.5
بیمه پاسارگاد
% 3.8

بیمه اتکائي امین
% 4.3
بیمه ايران
% 48.9

بیمه مرکزي
% 34.2

جايگاه بیمه اتکايي امین در بین شرکتهاي مجاز به قبولي اتکايي در سال 1396
(ارقام به میلیون ريال )

رتبه

نام شرکت بیمه

ظرفیت مجاز قبولي اتکايي

اول

ايران

8 ، 236 ، 670

دوم

بیمه مرکزي

5 ، 768، 174

سوم

اتکائي امین

728 ، 413

چهارم

پاسارگاد

635 ، 786

پنجم

اتکائي ايرانیان

590 ، 109

ششم

ملت

498 ، 527

هفتم

ايران معین

393 ، 411
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

اهم اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت
حوزه فنی و عملیات اتکائی:
عملکرد قبولی و واگذاری اتکائی :
الف – حق بیمه
حق بیمه کسب شده در طول سال مالي منتهي به  1396/ 06/ 31مبلغ  471 ، 472میلیون ريال بوده است.
متناسب با اين میزان ،ذخیره حق بیمه قبولي به میزان  49 ، 045میلیون ريال افزايش يافته است.
حق بیمه واگذاري در اين سال مالي مبلغي معادل  52 ، 582میلیون ريال بوده که اين میزان عمدتاً مربوط به قرارداد
مازاد خسارت شرکت بوده است.

حق بیمه قبولي طي سه سال اخیر
(ارقام به میلیون ريال)

,



,

,




,
,
2,
2,
,
,

,
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396
ب – کارمزد

کل کارمزد پرداختی بابت حق بيمه قبولی به شرح فوق به ميزان  103 ، 212ميليون ريال بوده است .از کل کارمزد
پرداختی ذکر شده طی قراردادهاي واگذاري مبلغی معادل  992ميليون ريال بازيافت گرديده است.
کارمزد پرداختي طي سه سال اخیر
(ارقام به میلیون ريال)

2,


,





8,
,
,
2,









ج  -خسارت

خسارت پرداختی در طول سال مالی  96مبلغ  204 ، 122ميليون ريال بوده است .همچنين خسارتهاي دريافتی از بابت
قراردادهاي اتکائی واگذاري مجدد شرکت معادل  45، 874ميليون ريال بوده است.
خسارت پرداختي طي سه سال اخیر
(ارقام به میلیون ريال)

2,


2,


,


,
,
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

خسارتهاي پرداختي در سال مالي منتهي به  1396/6/31به تفکیک سال صدور
(ارقام به میلیون ريال)

,

8,
7,
,

,
,

,
2,

,
8 8 8 8 87 88 8   2    

-

)(,
* خسارت سنگين پتروشيمي بوعلي سينا و خسارتهاي مربوط به كشتيراني ج .ا.ا و شركتهاي تابعه حدود نيمي از خسارت پرداختي سال مالي  1396را
تشكيل مي دهد.
* از خسارت پتروشيمي بوعلي سينا مبلغ  41،562ميليون ريال از بيمه گران اتكايي قرارداد مازاد خسارت بازيافت گرديده است.

خسارتهاي بزرگ پرداختي در سال مالي منتهي به  1396/06/31بشرح ذيل مي باشند:

بیمه گذار

بیمه گر واگذارنده

شركت نفت فالت قاره ايران

بيمه مركزي ج .ا .ايران

شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

بيمه معلم

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس ( پتروشيمي بوعلي سينا)

بيمه مركزي ج .ا .ايران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

بيمه كوثر

صنعت پتروشيمي ري

بيمه دانا

20

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396
برخي ديگر از خسارتهاي بزرگ مربوط به قبولیهاي قراردادي بشرح ذيل هستند:
نوع قرارداد

بیمه گر واگذارنده

مازاد خسارت

بيمه نوين

ظرفيت مشترک
مازاد خسارت بازار

بيمه مركزي جمهوري
مركزي ايران
بيمه اسالمي
جمهوري

مشاركت

ايران
اسالميمعلم
بيمه

مقايسه نسبتهاي خسارت طي سه سال اخیر

43






2
2





42
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حق بیمه قبولي ،خسارت پرداختي و نسبت خسارت به تفکیک رشته در سال مالي منتهي به 1396/6/31
( ارقام به میلیون ريال)

رشته

ح بیمه قبولی

خسارت پرداختی

نسبت خسارت

نفت و انرژی

141،281

89،260

% 63

آتش سوزی

116،150

26،602

% 23

مهندسی

73،574

13،499

% 18

مسئولیت

68،245

36،185

% 53

کشتی

26،981

23،918

% 89

باربری

25،294

1،683

%7

هواپیما

15،323

9،549

% 62

تمام رشته ها

4،624

3،426

% 74

اعتبار

-

جمع کل

471،472

204،122
21

% 43

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

ترکیب پرتفوي حق بیمه در سال مالي 1396
تمام رشته ها

باربری هواپیما

1

3

آتش سوزی

کشتی
6

2

مسئولیت
14

انرژی

مهندسی

30

16

مقايسه ذخیره خسارتهاي معوق از ابتداي فعالیت تاکنون
(ارقام به میلیون ريال)



7,
,



,
,


,


 









2


 







2,







,


82 8 8 8 8 87 88 8



افزایش ذخایر خسارت معوق :
همانگونه که نمودار فوق نشان مي دهد ،میزان ذخاير خسارتهاي معوق قبل از سال  1390بسیار اندک بوده و در
بسیاري از موارد ذخاير متناسب با میزان خسارتها در حسابها منظور نشده است .شرکت بیمه اتکايي امین به عنوان
اولین شرکت بیمه در کشور در سال  1396با مجوز بیمه مرکزي ج .ا .ا میزان ذخیره خسارت معوق خود را با درنظر
گرفتن  45% IBNRمحاسبه و به عنوان يک پشتوانه در حسابها منظور نموده است.
الزم به ذکر است که میزان ذخیره خسارت معوق حدود  %140حق بیمه قبولي مي باشد.
خسارتهاي معوق بزرگ در دوره مالي  ( 1396/06/31بر اساس برآورد میزان خسارتها توسط بیمه گران واگذارنده)
خسارت شرکت توسعه بهار تجارت  32 ، 400میلیون ريال ( سهم قبولي)
خسارت شرکت کروز  25 ، 525میلیون ريال ( سهم قبولي )
خسارت داروخانه سها سازمان هالل احمر  25 ، 000میلیون ريال (سهم قبولي)
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396
اخذ پوشش اتکائی واگذاری مجدد :
شرکت بیمه اتکايي امین در سال مالي منتهي به  1396/6/31با توجه به نیاز شرکت به اخذ پوشش اتکايي اقدام به انعقاد
قرارداد مازاد خسارت ريسک و خطرات فاجعه آمیز با راهبري بیمه مرکزي ج.ا.ا نموده است .در خصوص واگذاري سعي
گرديد که عمده آن به شرکتهاي داخلي واگذار شود و درخصوص واگذاري به خارج به علت جلوگیري از خروج ارز از کشور
حق بیمه شرکتهاي خارجي مربوطه در داخل کشور پرداخت شده است و بدين لحاظ موجب صرفه جويي بسیاري براي
شرکت گرديده است.
به نظر مي رسد که با توجه به شرايط اقتصادي و به پیروي از انديشه اقتصاد مقاومتي ،تولید و اشتغال بهترين راهکار را بیمه
اتکايي امین انتخاب نموده است.

مقايسه ي عملیات فني بیمه اتکائي امین در سالهاي  1395 ، 1394و 1396
(ارقام به میلیون ريال)

سال مالي 1394

سال مالي 1395

سال مالي 1396

حق بیمه قبولي

338 ،794

330 ،070

471 ، 472

حق بیمه واگذاري

( )28 ،597

( ) 43 ، 720

( ) 52 ، 582

کارمزد پرداختي

( )68 ،506

()69، 107

() 103 ، 212

کارمزد دريافتي
خسارت پرداختي

1 ،914
)
()78 ،577

2 ،093

992

( )137 ،784

( ) 204 ،122

خسارت دريافتي

12 ،460

18 ،517

45 ، 874

مانده عملیات فني

177 ،488

100 ،069

158 ، 422

مانده عملیات قبولي و واگذاري از شروع فعالیت شرکت تا سال 1396
(ارقام به میلیون ريال )











2    





 








8 8 8 8 87 88 8

2
8


2

8


2


کسب پرتفوي بیشتر دلیلي بر سودآوري بیشتر نمي باشد ولي امیدواريم با انتخاب ريسک مناسب و اخذ ذخاير قابل اتکاء بتوانیم
درجهت افزايش سودآوري گام برداريم .درصورت عدم وقوع خسارت سنگین قطعاً به EPSمورد نظر در  1397/06/31خواهیم رسید.
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

حوزه مالی و سرمایه گذاری:
باتوجه به ماهیت صنعت بیمه به ويژه بیمه هاي اتکائي ،بخش عمده درآمدها ،ناشي از سرمايه گذاري منابع در دسترس
شرکت اعم از حقوق صاحبان سهام  ،ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره و ساير منابع مي باشد .سرمايه گذاري در
شرکت هاي بیمه مستلزم رعايت مقررات و آئین نامه هاي مصوب شوراي عالي بیمه و حدنصاب هاي مربوطه جهت مديريت
آنها از نظر نقدشوندگي و بازدهي است .در اين راستا سرمايه گذاري منابع در بخش هاي متنوع و مدنظر قراردادن ريسک هاي
بازار سرمايه که اف زايش سطح توانگري مالي شرکت در ايفاي تعهدات بیمه اي را در بر خواهد داشت از وظايف مديران شرکت
مي باشد .بازار سرمايه کشور سال  95را درحالي آغاز کرد که پس از اعالم اجرايي شدن برجام درنیمه ديماه سال ، 94
فضايي از خوش بیني درمیان فعاالن بازار حاکم گرديده بود؛ و به دنبال رشدهاي هیجاني بازار در زمستان سال ، 94شاخص
کل بیش از  30درصد درعرض کمتر از سه ماه رشد کرده بود و نسبت متوسط قیمت بردرآمد سهام مجددا ً به مرز حدود 8
واحد رسیده بود و اگرچه اکثر کارشناسان به علت داشتن امید به ايجاد فضاي مثبت بین المللي  ،انتظار سالي توام با رونق
براي بورس در پي گشايش هاي سیاسي و ورود سرمايه خارجي به بورس کمرنگ تر شد و انتظارات در جدال با عوامل بنیادي
رنگ باختند ؛ ودر نتیجه  ،بازار از اواخر فروردين ماه  95در رکود عمیق تري فرو رفت و نهايتا ً سال  95با نزول  4درصدي
شاخص کل پايان يافت که البته اين میزان نزول به علت مديريت عدد شاخص کل ،عمق زيان فعاالن بازار را هويدا نمي سازد.
سال  95را ميتوان به علت اتفاقات رخ داده در سطح اقتصاد ملي همچنین بازار سرمايه ،جزو سالهاي منحصر به فرد تلقي نمود
و از اين سال به سال بحران شفافیت تعبیر نمود که بطور خاص مي توان از صنعت بانکداري  ،پااليشگاه ها و برخي شرکت ها
بعنوان عوامل اين بحران نام برد که چگونگي انتشار اطالعات آنها ،موجبات معطلي ،سردرگمي و عدم اطمینان سرمايه گذاران
را به اطالعات انتشار يافته از مجاري رسمي فراهم نمود؛ که البته در خصوص بانکها  ،عمده مشکل درخصوص نحوه ارائه
صورتهاي مالي را بايد به تغییرات عمیق و يکباره موردنظر بانک مرکزي درنحوه شناسايي درآمدها مرتبط دانست .
درکنار عامل فوق الذکر  ،مي توان به نرخ هاي سود بانکي بعنوان يکي از مهم ترين متغیرهاي تأثیرگذار بر وضعیت بازار
سرمايه در سال  95و نیمه نخست سال  96اشاره نمود که به علت وجود مشکالت ترازنامه اي دربرخي بانکها ،موجب بي تفاوتي
آنها نسبت به مصوبه شوراي پول و اعتبار گرديد و عمال ً بهاي تمام شده پول را در سطح شبکه بانکي افزايش داد و نتیجه
نهايي اين وضعیت  ،افزايش سود پیشنهادي به سپرده گذاران و دارندگان اوراق با درآمد ثابت بود که منجر به تعمیق رکود
در بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه گرديد؛ که البته نقش عامل بازار غیرمتشکل پولي در رخداد اين مسئله  ،بسیار
برجسته بود .از ساير عوامل قابل توجه در سال 95مي توان به وضعیت بازار ارز بعنوان يکي ديگر از عوامل بسیار مهم درتأثیر
بر سودآوري شرکت ها ،اشاره نمود؛ که در پايیز اين سال ،نشانه هايي از تضعیف ريال بروز کرد که درصورت تداوم مي توانست
اقبال به سمت سهام شرکت هاي صادرات محور را افزايش دهد که البته اين وضعیت نیز در مدت کوتاهي رنگ باخت و با
ورود بانک مرک زي و اتمام تقاضاي فصلي ،نرخ ارز مجدداً تعديل گرديد  .بطور خالصه بايد گفت که بازار سرمايه در سال 95
در فشار عوامل بنیاديني قرار گرفت که به آنها اشاره گرديد ؛ عمال ً يک سمت تأثیرگذار اين عوامل فشار  ،بحران بوجود آمده
در بازار پول بود که در نهايت موجب گرديد که برآيند کارنامه بازار سهام در نزد سرمايه گذاران ،نمره عدم قبولي تلقي گردد
و سرمايه گذاران به دنبال کلید حل بحران بازار سرمايه در بازار پول باشند  .با نگاهي به روند میانگین ارزش معامالت خرد در
نیمه دوم سال  95اين نکته به ذهن ميرسد که پس از رسمیت يافتن برجام ،انتظار بازار در خصوص رشد سودآوري شرکت هاي
بورسي در گزارشات  6ماهه برآورده نگرديد ،همین امر سبب کاهش حجم و ارزش معامالت در نیمه دوم سال  95گرديد.در
مدت مذکور شاخص بازار بورس و اوراق بهادار از رقم  76451به  77230واحد رسید .اما با نگاهي به حجم و ارزش معامالت
خرد در نیمه ابتدايي سال 96شاهد کاهش حجم معامالت خرد هستیم ،با اين تفاوت که در اين فاصله زماني به علت افزايش
قیمت هاي جهاني شاهد رشد سودآوري شرکت هاي فعال در حوزههاي فلزات اساسي،معدني ،پتروشیمي و پااليشي بوديم،
اين تحوالت در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ ارز سبب شد تا شاخص بازار بورس و اوراق بهادار تهران از رقم  77485واحد
در تاريخ  1396/01/05به رقم  85831واحد در تاريخ 1396/06/29برسد.
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396
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شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396
علل بنیادي رشد سود آوري شرکتهاي بورسي:
افزايش قيمت جهاني نفت
افزايش نرخ ارز
كاهش توليد فوالد توسط كشورچين و افزايش قيمت اين محصول
افزايش قيمت جهاني مواد معدني نظير سنگ آهن و زغال سنگ
كاهش موجودي فلزاتي مانند روي و مس در انبارهاي بورس هاي جهاني و افزايش قيمت جهاني اين فلزات
افزايش قيمت جهاني محصوالت پتروشيمي نظير اوره و متانول
عملكرد بهتر و رشد سود آوري شركت هاي پااليشي نسبت به سال گذشته
پرداخت مطالبات شركت ها از دولت با انتشار اوراق خزانه اسالمي

خرید امالک:
با توجه به مصوبه مورخ  1393/10/8هیأت مديره محترم شرکت ،بموجب قرارداد  9/23/3034مورخ  9اسفند 1393
يک باب ساختمان در خزرشهر از شرکت عمران و مسکن شمال وابسته به بنیاد مستضعفان به مبلغ  18میلیارد ريال
خريداري نموده است .شايان ذکر است شرکت اقدام به خريد ساختمان به نشاني تهران  ،چهار راه جهان کودک از
شرکت سهامي بیمه ايران جمعا ً به مبلغ  282میلیارد ريال نموده است.

تشکیل شورای سرمایه گذاری :
در سال جاري درجهت دريافت حداکثر بازدهي از منابع سرمايه گذاري در دسترس ،شرکت اقدام به تشکیل
شورايي متشکل از افراد متخصص و خبره در امور سرمايه گذاري و اقتصادي نموده است.
جدول زير ترکیب سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در پايان سال مالي منتهي به 1396/06/31
را نشان مي دهد:
(ارقام به میلیون ريال)

1396/06/31
نوع سرمایه گذاری

1395/06/31

بهاي تمام

درصد

شده

ازکل

سپرده هاي بانکي ريالي

2.565.000

74.13%

2.565.000

سپرده هاي بانکي ارزي

743.428

21.49%

743.428

720.420

شرکت هاي سرمايه پذير بورسي

151.364

4.38%

138.035

127.259

5.05%

جمع کل

3.459.792

100%

3.446.463

2.522.179

100%
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ارزش روز

ارزش روز

بهاي تمام

درصد

شده

ازکل

1.674.500

66.39%

1.674.500

28.56%

720.420
114.968
2.509.888

شرکت بیمه اتکائی امین (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  31شهریور 1396

درآمد ناشی از سرمایه گذاری های شرکت:
(ارقام به میلیون ريال)

شرح

1395/06/31 1396/06/31

سود حاصل از سپرده بانکی

560.481

471 ،162

سود اوراق مشارکت

1.748

0

سود سهام دریافتنی شرکتهای پذیرفته شده بورسی

11.182

9 ،312

تعدیل ذخیره افزایش (کاهش) ارزش سهام و ابطال سپرده های بانکی

4.924

8.664

جمع

578.335

489 ،138

کسر میشود  :درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

()125 ،975

()79 ،850

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

452.360

409.288

علیرغم کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي و شرايط حاکم بر بازار سرمايه ،درآمد سرمايه گذاري هاي شرکت در
سال مالي منتهي به  1396/06/31نسبت به سال مالي قبل  10 /52درصد افزايش را در برداشته است.

توانگری مالی:
طبق آئین نامه شماره  69شورايعالي بیمه ،توانگري مالي ،توانايي مالي موسسه بیمه براي پوشش ريسکهاي
پذيرفته شده خود است و نسبت توانگري مالي نسبتي است که مقدار توانگري مالي موسسه بیمه را اندازه مي گیرد
و از تقسیم مبلغ سرمايه موجود بر مبلغ سرمايه الزامي به دست مي آيد.
بیمه مرکزي با عنايت به توانگري مالي شرکتهاي بیمه و آئیننامه  69اقدام به سطحبندي شرکتهاي بیمه و
انتشار آنها نموده است .در اين راستا شرکت بیمه اتکائي امین باالترين رتبه توانگري مالي را در میان شرکتهاي
صنعت بیمه کشور به دست آورده است .در راستاي اجراي آيین نامه توانگري مالي و طبق اعالم بیمه مرکزي،
سطح توانگري مالي شرکت هاي بیمه که توسط بیمه مرکزي تائید و اطالع رساني شده به عنوان معیار اصلي
انتخاب بیمه گر محسوب مي گردد.

نسبت توانگري مالي شرکت بيمه اتکايي امين طي پنچ سال اخير
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
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حوزه حسابرسی :
الف  :اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت بیمه اتکايي امین در سال مالي منتهي به  1396/06/31سازمان حسابرسي بوده است.

ب  :اطالعات مربوط به حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی:
حس ابرسي داخلي يک فعالیت مستقل ،اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره اي است که براي ارزش افزايي و بهبود
عملیات سازمان طراحي شده است .حسابرسي داخلي با فراهم ساختن رويکردي سیستماتیک و روش مند براي
ارزيابي و بهبود اثربخشي فرآيندهاي راهبري ،مديريت ريسک و کنترل ،سازمان را در دستیابي به هدف هايش
ياري مي کند.
اهم اقدامات صورت گرفته دراين حوزه به شرح ذيل مي باشد:
 -1استقرار حسابرسي داخلي
 -2تشکیل کمیته حسابرسي

دامنه عملیات وا حد حسابرسي داخلي بايد به نحوي تعیین شود که شبکه فرآيندهاي راهبري ،مديريت ريسک و
کنترل که توسط مديريت شرکت 1طراحي و ارايه شده است ،در موارد زير اطمینان فراهم آورد:
 -1ريسکها به نحو مناسب شناسايي و مديريت ميشوند.
 -2در مواقع لزوم ،تعامل با گروههاي مختلف راهبري شرکت به نحو مناسب وجود دارد.
 -3اطالعات مالي ،مديريتي و عملیاتي با اهمیت شرکت ،درست ،قابل اعتماد و به موقع ميباشد.
 -4فعالیتهاي کارکنان مطابق با خط مشيها ،استانداردها ،رويهها ،قوانین و مقررات ميباشد.
 -5تحصیل منابع به صرفه ميباشد ،از منابع کارا و اثربخش استفاده ميشود ،و منابع به نحو مناسب حفاظت ميشود.
 -6برنامهها ،طرحها و اهداف شرکت قابل تحقق است.
 -7کیفیت و بهبود مستمر در فرآيندهاي کنترلي شرکت ترويج ميشود.
 -8موضوعات قانوني و حقوقي با اهمیت موثر بر شرکت ،به نحو مناسب شناسايي ميشود و مورد توجه قرار ميگیرند.

اهم اقدامات انجام شده درکمیته حسابرسي به شرح زير مي باشد:
-1

تصويب برنامه و نظارت بر فعالیت واحد حسابرسي داخلي

 -2بررسي  ،اصالح و تأيید چک لیست هاي کنترل هاي داخلي تهیه شده توسط واحد حسابرسي داخلي
 -3بررسي صورتهاي مالي و ساير گزارشات مالي و ارائه رهنمودهاي الزم
 -4تدوين آئین نامه و خطي مشي هاي الزم جهت اداره امور شرکت
 -5بررسي گزارشات ارائه شده توسط واحد حسابرسي داخلي و ارائه رهنمودهاي الزم
 . 1منظور از "مديريت شرکت" در اين منشور" ،هيئت مديره و مديرعامل" میباشد.
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نظام راهبری شرکت
اطالعات مربوط به هیأت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیأت مديره
نام و نامخانوادگی
(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت

تحصیالت

رئیس هیأت

لیسانس

مدیره

اقتصاد

زمینههای سوابق کاری

تاریخ عضویت

میزان مالکیت

عضویت همزمان

عضویت قبلی در هیأت

در سهام

در هیأت مدیره

مدیره سایر شرکتها

شرکت

سایر شرکتها

در  5سال اخیر

در هیأت مدیره

مشاور وزیر بازرگانی
عضو شورای رقابت
عضو شورای خرید کاالهای اساسی

مصطفی مطورزاده

عضو مجمع عمومی صندوق
ضمانت صادرات

1395/08/23

130 ،983

ندارد

ندارد

عضو شورای عالی مناطق آزاد
نایب رئیس کمسیون اقتصادی
مجلس
رئیس هیأت مدیره شرکت فرنوش

نائب رئیس
سیدمصطفی کیائی

هیأت مدیره و
مدیرعامل

مهدی شریفی

فوق

بیمه ایران – بیمه ایران معین –

لیسانس

بیمه حافظ – بیمه معلم

عضو هیأت

فوق

مدیره

لیسانس

بیمه آسیا  28سال

1395/07/14

1395/11/11

ندارد

ندارد

ندارد

فوق
غالمعلی جهانگیری

عضو هیأت

لیسانس

 20سال در بیمه ایران

مدیره

علوم

مدیریت اتکایی

1395/08/01

ندارد

ندارد

ندارد

اقتصادی

فعالیتهای توسعه منابع انسانی و آموزش :
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت کارکنان
 -1اعزام کارشناسان واحد فني و مالي به شرکت میلي ري ترکیه جهت بازديد و آشنائي با عملیات فني و مالي آن
شرکت در حوزه عملیات اتکائي
 -2حضور کارشناسان فني در دوره هاي آموزشي برگزارشده توسط پژوهشکده بیمه
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ترکیب کارکنان برحسب میزان تحصیالت و جنسیت در پایان سال مالی منتهی به 1396/06/31
سرمايه انساني شرکت در ابتداي سال مالي منتهي به  1396/ 06/ 31تعداد  20نفر بوده است که در انتهاي سال
مالي مزبور به 19نفر تقلیل يافته است  .ترتیب پرسنل به لحاظ سطح تحصیالت به شرح جدول ذيل مي باشد .
جنسیت

میزان تحصیالت
فوق لیسانس و باالتر

زن
5

درصد

جمع
مرد
7

12

64

لیسانس

4

0

4

21

دیپلم

0

1

1

5

زیر دیپلم

0

2

2

10

جمع

9

10

19

100

نمودار تعداد کارکنان

2



2











2

2

27



2



نمودار میانگین سني کارکنان
7









2
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:
 -1تهیه صورت تطبیق حسابهاي اتکائي با شرکت هاي بیمه داخلي تا پايان 1396/06/31و تسويه بخشي از حسابهاي
فیمابین با شرکت هاي بیمه
 شايان ذکر است در اين راستا شرکت بصورت سه ماهه و مستمر با شرکت هاي بیمه صورت تطبیق تهیه و نسبت به
تسويه طلب و بدهي ها اقدام مي نمايد.
 -2استقرار و عملیاتي شدن نرم افزار اتکائي خريداري شده در بخش فني
 -3استقرار واحد مبارزه با پولشوئي و رعايت آئین نامه ها و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط  ،تحت نظر اداره مبارزه با
پولشوئي بیمه مرکزي ج .ا .ايران و وزارت اقتصاد و دارائي

برنامه های شرکت برای سال مالی آتی :
 -1ايجاد مقدمات ورود به بازارهاي خارجي و پذيرش ريسکهاي قراردادي و اختیاري
 -2افزايش سرمايه که منجر به توسعه ظرفیت قبولي شرکت در پذيرش ريسک با اخذ مناسب ترين پوشش اتکائي شود.
 -3افزايش سرمايه شرکت از مبلغ  2.030میلیارد ريال به  2.500میلیارد ريال
 -4حفظ و گسترش ارتباط و همکاري مناسب با بیمه گران معتبر خارجي
 -5گسترش روابط همکاري با کشورهايي که در دوران تحريم همکاري داشته اند
 -6پیش بیني افزايش سود فني و مالي شرکت
 -7تاسیس دفتر يا شعبه در خارج از کشور
 -8افزايش سهم واگذاري اتکايي شرکت هاي بیمه اي از طريق افزايش سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي متبوع
 -9افتتاح حساب بانکي در خارج از کشور
 -10تاسیس شرکت سرمايه گذاري جهت مديريت سرمايه گذاري به منظور کسب سود بیشتر
 -11ارتقاء در حوزه انفورماتیک و فناوري اطالعات
 -12گسترش همکاري با بیمه مرکزي ج .ا .ايران و شرکتهاي بیمه داخلي در زمینه هاي فني ،تخصصي و آموزشي
 -13اعزام کارشناسان به دوره هاي آموزشي خارجي و استفاده از دوره هاي آموزشي داخلي به منظور ارتقاء دانش و
بهره گیري از دانش حرفه اي روز صنعت بیمه در دنیا .
 -14برگزاري سمینارهاي تخصصي اتکائي به منظور بازاريابي از شرکتهاي بازار هدف و بوجود آوردن زمینه همکاري هاي
بیشتر با ديگر شرکتهاي بیمه مستقیم.
 -15تالش براي کسب رتبه ( )Rateبین المللي
 -16حضور در سمینارها و کنفرانسهاي بین المللي در جهت شناخت هر چه بیشتر بازار بیمه اتکايي و معرفي شرکت
 -17تهیه صورت هاي مالي براساس استانداردهاي بین المللي گزارشگري ( )IFRSدر راستاي افزايش شفافیت اطالعاتي
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فرصتها و چالشها :
فرصتهای پیش روی شرکت بیمه اتکایی امین
 -1اولین شرکت بیمه اتکايي کشور با سابقه  15سال فعالیت در قبولي و واگذاري از داخل و خارج از کشور
 -2برخورداري از نیروي انساني متخصص تحصیلکرده و جوان
 -3ارتباط مستمر با بروکرها و شرکتهاي بیمه خارجي
 -4برخورداري از سهامداران بزرگ بیمه اي و غیر بیمه اي
 -5مورد اعتماد بودن نزد شرکتهاي بیمه اي کشور در ارائه خدمات
 -6ذخاير فني قابل اتکاء
 -7سطح باالي نقدينگي منابع مالي
 -8اخذ رتبه توانگري مالي فراتر از سطح عالي با استناد به گزارش بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 -9امکان سهیم نمودن بیمه گران و بروکرهاي اتکايي خارجي در سهام شرکت
 -10توانمندي بیشتر شرکت در دوران تحريم
 -11وجود دفتر مرکزي شرکت در جزيره کیش با توجه به مزيتهاي مناطق آزاد و عدم نیاز به اخذ رواديد توسط اتباع
خارجي و تسهیل در رفت و آمد آنها

چالشهای موجود در شرکت بیمه اتکایی امین
 -1کمبود میزان سرمايه پرداخت شده
 -2عدم اخذ رتبه بندي بین المللي در شرکت
 -3عدم توانايي انجام مراودات بانکي بین المللي
 -4عدم وجود دفتر ارتباطي يا شعبه در خارج از کشور جهت تسهیل در برقراري ارتباطات موثر خارجي در زمینه
قبولي و واگذاري

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود:
 -1تصويب صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 1396/06/31
 -2تخصیص مبلغ  27 ،436میلیون ريال از سود خالص دوره به حساب اندوخته قانوني به موجب مفاد ماده 140
اصالحیه قانون تجارت و مبلغ  54 ،872میلیون ريال به حساب اندوخته سرمايه اي به استناد مواد  2و 3آئین نامه
شماره  61مصوب شوراي عالي بیمه
 -3پیشنهاد تقسیم سود نقدي به مبلغ  329 ،233میلیون ريال
 -4تصويب پاداش هیأت مديره
 -5تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مديره براي سال مالي منتهي به 1397/06/31
 -6انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1397/06/31
 -7تعیین روزنامه جهت درج اطالعیه هاي شرکت
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اطالعات تماس با شرکت:
-

دفتر مرکزي  :جزيره کيش -خيابان سنائی – بلوار انديشه – قطعه NBO16

-

دفتر ارتباطی  :تهران – خيابان نلسون ماندال(بلوار آفريقا) – خيابان قباديان شرقی – شماره يک کد پستی دفتر ارتباطی 1917635711 :

-

تلفن دفترارتباطی  02188877610 -17 :فاکس 88788964 :
اطالعات مربوط به امور روابط سرمايهگذاران با شرکت شامل:

-

الف) دفتر ارتباطی  :تهران – خيابان نلسون ماندال(بلوار آفريقا) – خيابان قباديان شرقی – شماره يک کد پستی دفتر ارتباطی 1917635711 :

-

تلفن دفترارتباطی  02188877610 -17 :فاکس 88788964 :

-

ب) مسئول پاسخگويی به سواالت سهامداران  :آقايان جعفر رحمانی فيروزجائی  ،علی اصغر اخوان آريج
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تلفن دفترمرکزي07644420785 -7 :

