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 شرکت بیمه اتکائی امین )سهامی عام (

ی مالیمکمل و متمم صورتها  
 

 

13/60/3131منتهی به سال مالی برای   
 



 )سهامی عام( بیمه اتکائی امینشرکت 

  تفسیری مدیریتگزارش 

 3131شهریور 13منتهی به  سال مالیبرای 
 

 

1 

 

ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب  های دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت 7ده ام در اجرای مفاد

ناشر پذیرفته شده در  هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، 61/30/6001 اصالحیه مورخو  30/30/6031

 ماهه و ساالنه است. 0، 1، 0گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میاندوره ای مکلف به افشای  و فرابورس بورس

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی 

اهداف  بوده و اطالعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح

 و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید .

گزارش تفسیری مدیریت شرکت بیمه اتکائی امین )سهامی عام( طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه 

به تأیید هیأت مدیره  6003 شهریور 06 منتهی به سال مالیبه همراه صورتهای مالی   60/63/6003شده و در تاریخ 

 رسیده است.
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 :رکتکلیاتی درباره ش

 تاریخچه:

بعنوان اولین شرکت اتکائی کشور در سال  63316000601با شناسه ملی  )سهامی عام( شرکت بیمه اتکائی امین

 ثبت شماره ، باایران در منطقه آزاد کیش ثبت و همزمان با صدور پروانه فعالیت .ا .با مجوز بیمه مرکزی ج 6030

 از کرد و مدت آن نامحدود است. عملیات خود را آغ  66/31/6030 در تاریخ  6170

 است. فعالیت حال در مستمر طور به تاکنون که نموده تهران در ارتباطی دفتر یک ایجاد به اقدام 6030 سال در شرکت

 : موضوع فعالیت

 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از : 
 

 ج. ا. ایران. پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزیاساس  های بیمه بر ای اتکایی درانواع رشته انجام عملیات بیمه 

  تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه

 مرکزی ج. ا. ایران .

 یت ظرفیت قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی درحدود مقررات مربوط، مشروط به رعا

 نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج. ا. ایران اعالم می کند.

 عالی بیمه. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای 

 

 ران تعیین و ابالغ می نماید.تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج .ا. ای       

 :اهداف راهبردی شرکت

اهداف راهبردی شرکت برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جایگاه شرکت در بازارهای  

 بیمه داخلی و خارجی تعیین شده است که عبارتند از :

 
 خاذ تدابیر مناسبتالش در جهت حفاظت  از سرمایه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با ات 

 حمایت و پشتیبانی از صنعت بیمه و کمک به توسعه اقتصادی کشور 

 و بهینه نمودن میزان نگهداری در بازار داخل کشور و جلوگیری از خروج  بیمه تالش و مشارکت در افزایش پرتفوی

 ارز از کشور

  انتخاب ریسکهای مناسب 

 ای بین المللی بیمه های اتکائی برقراری ارتباط مفید و موثر و سود آور در بازاره 

   سرمایه گذاری مناسب با توجه به آئین نامه های مصوب با هدف سود آوری و کمک به اقتصاد کشور 

  برقراری ارتباط مناسب با شرکتهای بیمه سهامدار و سایر شرکتهای بیمه داخلی 

 پرداخت به موقع خسارتها 

 ایش دانش کارکنان شرکت و انتقال دانش فنی به دیگرشرکتها تالش برای استفاده از نیرو های متخصص در افز 
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 :سرمایه و ترکیب سهامداران
سهم، به ارزش اسمی هر  073.333.333میلیون ریال )شامل تعداد  073.333سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

 0.333.333.333شامل تعداد میلیون ریال ) 0.333.333ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  6.333سهم 

که تماماً  افزایش یافته 06/31/6003مالی منتهی به  سالریال( در پایان  6.333سهم، به ارزش اسمی هر سهم 

 است.  پرداخت شده
 

 تغییرات سرمایه شرکت

 تاریخ افزایش سرمایه
درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 
 )میلیون ریال(

 محل افزایش سرمایه

66/30/6000 673% 6.333.333 
 ،اندوخته ها  ،، سود انباشته دارائیها از محل تجدید ارزیابی 

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 6.003.333 00% 60/36/6001

 هامدارانمطالبات حال شده و آورده نقدی س ،اندوخته سرمایه ای  0.303.333  06% 63/30/6001

 از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 0.033.333 00% 61/66/6001

 سهامداران یآورده نقد از محل 0.333.333 03% 66/31/6003

 

 آخرین وضعیت سهامداران به شرح زیر می باشد:

 06/31/6003تاریخ عمده شرکت در  انسهامدار لیست

 نام سهامدار ردیف
06/31/6003 

 درصد تعداد سهام

 67.00 003،106،130 شرکت سهامی بیمه ایران 6

 60.61 101،730،103 )سهامی عام ( شرکت بیمه آسیا 0

 66.11 010،607،111 خاص( شرکت سرمایه گذارهای خارجی ایران )سهامی 0

 63.30 033،000،300 )سهامی عام ( شرکت بیمه دانا 1

 0.03 000،173،103 اص ()سهامی خ شرکت توسعه کسب وکارسبا 0

 0.33 001،173،033 شرکت سرمایه گذاری صباتامین )سهامی عام ( 1

 3.63 010،037،007 شرکت بیمه ایران معین )سهامی خاص ( 7

 1.03 630،310،000 )سهامی عام ( شرکت بیمه البرز 3

 0.00 71،131،631 )سهامی خاص ( شرکت اطمینان گستردانا 0

 6.03 03،331،766 م )سهامی عام (شرکت بیمه معل 63

 0.37 31.633.031 سایر سهامداران حقوقی 60

 1.10 600،100،311 سایر سهامداران  حقیقی 60

 3.30 300،000 سهام وثیقه 61

 633 0.333.333.333 جمع 
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زیر می  جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح

 .باشد

نام و نام 

 خانوادگی

 سمت 

)موظف یا غیر 

 موظف(

مدرک 

 تحصیلی
 سوابق حرفه ای

تاریخ 

 عضویت

میزان 

سهام 

 وثیقه

عضویت در 

هیات 

مدیره سایر 

 شرکت ها

احمد توکل 

 مقدم

مدیره  ئتیه سیرئ

 موظف( ری)غ

کارشناسی 

ارشد 

مدیریت 

 استراتژیک

 حسابرس در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 زرس امور اقتصادی در سازمان بازرسی کل کشوربا 

  معاون بازرس کل امور اقتصادی و دارایی در سازمان

 بازرسی کل کشور

  سرپرست بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی در

 سازمان بازرسی کل کشور

  بازرس کل امور اقتصادی و دارایی در سازمان بازرسی

 کل کشور

 ازرسی کل کشورمشاور معاونت اقتصادی در سازمان ب 

  معاون امور مجامع در شرکت سرمایه گذاری های

 خارجی ایران 

 ندارد 101.141 44/12/1331

سید مصطفی 

 کیائی

و نائب  رعاملیمد

  رهیمد ئتیه سیرئ

 )موظف(

کارشناسی 

ارشد 

 مدیریت

 مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران 

 عضو هیأت مدیره شرکت  بیمه حافظ 

 رکت بیمه معلمعضو هیأت مدیره ش 

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ایران معین 

 مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین 

  عضو شورای فنی شرکت بیمه ایران 

 عضو هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین 

 مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین 

 

 

 ندارد 144.444 1331/11/24

 دیفرش

 انیپورکاو

 مدیره  ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ

سی کارشنا

ارشد 

حقوق 

 خصوصی

 سمت های زیر در شرکت بیمه ایران

 د مدیریت حقوقی و امور قراردادهاکارمن 

  رئیس اداره دعاوی داخل کشور مدیریت حقوقی و

 امور قراردادها

  معاون اداره کل ریکاوری مدیریت حقوقی و امور

 قراردادها

  معاون اداره کل دعاوی مدیریت حقوقی و امور

 قراردادها

 ره کل ریکاوری مدیریت حقوقی و امور رئیس ادا

 قراردادها

 معاون مدیر اداره کل حقوقی و امور قراردادها 

 مدیر اداره کل حقوقی و امور قراردادها 

 

 ندارد 133.041 1331/11/24
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نام و نام 

 خانوادگی

 سمت 

)موظف یا غیر 

 موظف(

مدرک 

 تحصیلی
 سوابق حرفه ای

تاریخ 

 عضویت

میزان 

سهام 

 وثیقه

ر عضویت د

هیات 

مدیره سایر 

 شرکت ها

 ریفرامرز خج

 یانگاس

 مدیره  ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ

کارشناسی 

ارشد 

مدیریت 

 دولتی

 سمت های زیر در شرکت بیمه آسیا

 مسئول دایره صدور بیمه های بدنه اتومبیل 

 معاون اداره صدور بیمه های اتومبیل مرکز 

 رئیس اداره صدور بیمه های اتومبیل 

 ل و نظارت اتومبیلرئیس اداره کنتر 

 عضو کمیته فنی بیمه های اشیاء 

 سرپرست کمیته فنی بیمه های اشخاص 

 سرپرست مدیریت هماهنگی امور شعب 

 مدیر هماهنگی امور شعب 

 سانی و پشتیبانیسرپرست معاونت منابع ان 

 عضو هیات مدیره و مدیر امور شعب 

 عضو هیات مدیره و معاون فروش و توسعه بازار 

 ه و معاون فنی بیمه های اموالعضو هیات مدیر 

 معاون فنی بیمه بیمه های اموال 

 معاون توسعه و برنامه ریزی 

 ندارد 133.041 1331/11/23

اصغر  یعل

 یگیاصالن ب

 مدیره ئتیعضو ه

 موظف( ری)غ 

کارشناسی 

ارشد 

مدیریت 

 دولتی

 سمت های زیر در شرکت بیمه ایران

 کارمند مدیریت امور اتکائی 

 اتبات مدیریت امور اتکائیمسئول دایره مک 

 معاون اداره واگذاری اختیاری مدیریت امور اتکائی 

  رئیس اداره صدور بیمه نامه های باربری شعبه ممتاز

 شرق

 رئیس شعبه فردوسی 

 رئیس شعبه ممتاز شرق 

  رئیس اداره کل اداری و مالی مجتمع خدمات بیمه

 ای آزادی

 مدیر استان البرز 

  در آزادیرئیس مجتمع خدمات بیمه ای 

 ندارد 144.444 10/44/1331
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 جدول مربوط به مشخصات مدیر حسابرس داخلی و اعضای کمیته حسابرسی شرکت به شرح زیر می باشد.

نام و نام 

 خانوادگی

 سمت 
 

مدرک 

 تحصیلی
 سوابق حرفه ای

تاریخ 

 عضویت

احمد توکل 

 مقدم

مدیره و  ئتیه سیرئ

ریاست کمیته 

 حسابرسی

 کارشناسی

ارشد 

مدیریت 

 استراتژیک

 حسابرس در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  بازرس امور اقتصادی در سازمان بازرسی کل

 کشور

  معاون بازرس کل امور اقتصادی و دارایی در

 سازمان بازرسی کل کشور

  سرپرست بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی در

 سازمان بازرسی کل کشور

 یی در سازمان بازرس کل امور اقتصادی و دارا

 بازرسی کل کشور

  مشاور معاونت اقتصادی در سازمان بازرسی کل

 کشور

  معاون امور مجامع در شرکت سرمایه گذاری

 های خارجی ایران

1331/14/14 

 عضو کمیته مهدی فالح

کارشناسی 

ارشد علوم 

 سیاسی

  شرکت ادغامی در بیمه  14سرپرست امور مالی

 دانا 

 ایی ، مدیر بیمه های مدیر امور مالی ، مدیر اتک

مهندسی و مسئولیت ، سرپرست مدیریت 

اتومبیل، معاون فنی و عضو هیأت مدیره شرکت 

سال از اردیبهشت  20بیمه دانا به مدت بیش از 

 1333تا آذر  1313

  تاکنون 1333معاون فنی بیمه سامان از سال 

  عضو هیأت مدیره بیمه اتکایی امین و بیمه امید 

1334/41/24 

لی غالمع

 نعیمی
 عضو کمیته

کارشناسی 

 حسابداری

  سال در سازمان حسابرسی 11حسابرس به مدت 

  سال در موسسات  1حسابرس به مدت

 حسابرسی

  سال 3.0در حوزه اجرایی شرکت ها به مدت 

  مدیر امورمالی شرکت بیمه اتکایی امین به مدت

 سال 2.0

1330/11/13 

همایون 

 اسدی راد
 مدیرحسابرسی داخلی

ی کارشناس

 حسابداری

  سال در دیوان محاسبات  3حسابرس به مدت

 کشور 

  سال در دیوان محاسبات  1سرحسابرس به مدت

 کشور 

   سال در دیوان  1سرحسابرس ارشد به مدت

 محاسبات کشور 

   سال در دیوان  1حسابرس کل به مدت

 محاسبات کشور

1330/43/10 
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 :محیط حقوقی شرکت

 ر فعالیت شرکت عبارتند از:مهمترین قوانین و مقررات حاکم ب

 قانون تجارت -6

 و قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات های مستقیم -0

 6003قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری مصوب  -0

 عالی بیمه شورای مصوبات -1

 قانون کار -0

 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار -1

 استانداردهای حسابداری  -7

 عمل های صادره توسط مراجع ذیربطبخشنامه ها و دستورال -3

 صنعتی -مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری  -0

 عوامل ریسک : 

انجام هرگونه فعالیت بیمه ای مستلزم پذیرش ریسک می باشد. این ریسکها شامل ریسک بازار، ریسک عملیاتی، 

تماتیک از جمله ریسک کشوری ، ریسک شهرت ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، و سایر انواع ریسکهای سیس

 و ریسک حقوقی می باشد.

با این حال شرکتهای بیمه اتکایی در معرض یک نوع خاص از ریسک تحت عنوان ریسک بیمه گری اتکایی قرار 

 دارند. در ادامه به شرح مختصری از این ریسکها خواهیم پرداخت.

 :الف( ریسک بیمه گری اتکایی

ریسک هایی می شود که شرکت بیمه اتکایی به دلیل قبولی اتکایی و در نتیجه پذیرش تعهدات شامل آن دسته از 

رعایت آیین نامه های بیمه  با آن مواجه است. این ریسکها غالبًا از طریق لحاظ نمودن اندوخته ها و ذخایر یا

 سک کنترل می شود.یظرفیت قابل قبول ر مرکزی در خصوص

ضمن ارزیابی دقیق ریسکهای پیشنهادی سعی در پذیرش )سهامی عام(  تکایی امیندر این راستا شرکت بیمه ا

ریسکهای مناسب و مدیریت قبولی های خود دارد. در این رابطه با استفاده از روش توزیع و انتقال ریسک با 

 استفاده از قراردادهای واگذاری مجدد، ریسک بیمه گری را با اطمینان بیشتری مدیریت می نماید.

 ( ریسک بازار:ب

 ریسک بازار ریسکی است که شرکت بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است.

رزی بوده و ابخش خاصی از این ریسک مربوط به ریسک نرخ ارز است و بیشتر زمانی بروز میکند که بیمه نامه 

منظورکنترل این نوع ریسک،  هبشرکت بیمه متعهد به پرداخت خسارت  به صورت ارزی است. در این زمینه و 

همچنین با پرتفوی  .ذخایر مناسبی را در صورتهای مالی لحاظ نموده است )سهامی عام(  شرکت بیمه اتکایی امین
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ریسک را مدیریت نموده و آثار  ، در سبد دارایی ها و بدهی های ارزی خود ایجاد تعادلمناسب و متوازن و 

 نامطلوب آن را کاهش می دهد.

یگری از ریسک نیز ناشی از تغییر قیمت بازار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت است که تغییرات نرخ بخش د

درآمد شرکت شود. به  دارایی یاسود بانکی و یا تغییرات شاخص های عمومی در بازار سهام میتواند منجر به کاهش 

، گذاری مطرح و بر اساس نظرات اعضا سرمایه گذاری های شرکت در شورای سرمایه منظور کنترل این ریسک 

عمده منابع شرکت بصورت سپرده های بانکی و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورسی سرمایه گذاری می 

 گردد.

 ج(ریسک عملیاتی:

رعایت اصول حاکمیت شرکتی افزایش می  مریسک عملیاتی عمدتًا در اثر وجود نقص در کنترل های داخلی و عد

 یابد.

التی از این دست ممکن است از طریق خطا، تقلب یا قصور در اجرای به موقع تعهدات به زیان های مالی اختال

 .بیانجامد

به منظور کاهش این نوع ریسک، رویه های حسابرسی و کنترل داخلی اثر )سهامی عام(  شرکت بیمه اتکایی امین

سیستم های عملیاتی و مدیریت  ،فناوری اطالعات ره گیری مناسب ازبخش و مناسبی را به کار گرفته است و با به

 کنترل نموده است.تا حدود زیادی اطالعات ، ریسک های خود را شناسایی ، ارزیابی و 

 ح( ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی ریسکی است که شرکتهای بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی های جاری برای ایفای تعهداتشان با 

اقعی که شرکت بیمه نقدینگی کافی ندارد قادر نیست به سرعت و با هزینه معقول به . در موهستندآن مواجه 

ضمن تجزیه و تحلیل دقیق )سهامی عام( پرداخت تعهدات اقدام نماید. در این مورد شرکت بیمه اتکایی امین 

سناریوهای  پرتفوی بیمه ای خود نسبت به حفظ مقادیر مالی مورد نیاز به جهت پرداخت تعهدات احتمالی طبق

)سهامی  مختلف حداکثر اهتمام را مد نظر دارد. الزم به ذکر است در حال حاضر نسبت توانگری بیمه اتکایی امین

طبقه بندی توسط بیمه مرکزی  6این نسبت در سطح  کهدرصد می باشد  6367 معادل 6003عام( برای سال 

ان توانگری نشانه باال بودن توان شرکت در جبران جمهوری اسالمی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. این میز

 تعهداتش  در قبال کلیه قراردادهای منعقده می باشد.

 د( ریسک اعتباری:

ریسک های اعتباری ، ریسکهایی هستند که به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف های معامله  و 

یمه گران اتکایی ایجاد می شود. عدم در نظر گرفتن تضامین قرارداد شرکت از جمله بیمه گران واگذارنده و یا ب

الزم برای اجرایی شدن تعهدات ، تأخیر در پرداخت خسارت از سوی بیمه گران اتکایی یا پرداخت حق بیمه از 

سوی شرکت های واگذارنده از جمله مواردی هستند که ریسک اعتبار را افزایش می دهند . اهم اقدامات انجام 

برای مدیریت ریسک اعتبار ، اعتبار سنجی مشتریان و قبولی اتکایی از آنان و پیگیری های مستمر  شده شرکت

در قالب تهیه صورت تطبیق های فیمابین در مقاطع زمانی سه ماهه و وصول مطالبات از شرکت های طرف مطالبات 

 می باشد .معامله 
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 : و(ریسک شهرت

بع ااست. ضعف در انطباق با قوانین  و مقررات و یا سایر من ریسک شهرت ناشی از وجود ضعف های عملیاتی

مربوط. ریسک شهرت)بدنامی( برای شرکت های بیمه مضر است چون ماهیت حرفه آنها مستلزم حفظ اعتماد 

به دلیل نسبت توانگری باال با این )سهامی عام( . با این حال شرکت بیمه اتکایی امین می باشدمشتریان و ذینفعان 

 مواجه نیست.ریسک 

 ی(ریسک حقوقی:

قوانین و مقررات حاکم بر این ریسک بیشتر به واسطه تغییر در قوانین مرتبط با صنعت بیمه به وجود می آید. 

 نداشته است.تغییرات قابل مالحظه ای  06/31/6003صنعت بیمه تا انتهای سال مالی منتهی به 

 وضعیت بیمه اتکائی کشور

کنند که در این میان شرکت بیمه اتکائی امین نعت بیمه کشورمان فعالیت میشرکت در ص 06در حال حاضر 

)سهامی عام(  بعنوان تنها شرکت بیمه اتکائی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری، در حوزه سرزمین اصلی و مناطق 

 کند.آزاد در زمینه اتکائی فعالیت می
 

 ظرفیت مجاز قبولی اتکائی

شرکت دیگر مجاز به انجام قبولی اتکائی  7در صنعت بیمه کشور ، بیمه مرکزی و  شرکت فعال 06در حال حاضر از 

هستند. بر اساس آخرین اطالعات موجود، میزان ظرفیت قبولی اتکائی در هر ریسک واحد در بین شرکتهای بیمه 

  016رفیت  میلیارد ریال است که شرکت بیمه اتکائی امین )سهامی عام( با ظ 03،037دولتی و خصوصی مجموعا 

 6درصد ظرفیت مجاز قبولی اتکایی را در اختیار دارد. 7/1میلیارد ریالی 

 

 نمودار مربوط به ظرفیت مجاز قبولی اتکائی
 

 
 

                                                 
 می باشد. 1333رفیت قبولی بیمه مرکزی بر مبنای سالنامه آماری سال ظ 1
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 6003جایگاه بیمه اتکایی امین )سهامی عام( در بین شرکتهای مجاز به قبولی اتکایی در سال  

 
 )ارقام به میلیون ریال (                                                                                                                                                                                

 ظرفیت مجاز قبولی اتکایی نام شرکت بیمه رتبه

 0،037،100 ایرانبیمه  اول

 0،713،671 مه مرکزییب دوم

 سوم
 

 6،003،100 بیمه پارسیان

 6،603،636 بیمه پاسارگاد چهارم

 016،031 بیمه اتکائی امین پنجم

 700،076 بیمه ملت ششم

 133،000 بیمه اتکائی ایرانیان هفتم

 هشتم
 

 173،030 بیمه ایران معین

 
 

 اهم اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف شرکت 

 و عملیات اتکائی:حوزه فنی 

 عملکرد قبولی  و واگذاری اتکائی :
 

 

 حق بیمه –الف 

میلیون ریال بوده است که با در نظر  333،303مبلغ   06/31/6003حق بیمه کسب شده در سال مالی منتهی به 

گرفتن جنبه های فنی ارزیابی ریسک و تقاضای پوشش اتکایی شرکتهای واگذارنده ریسک، میزان حق بیمه 

متناسب با  (رشد در برداشته است. % 03میلیون ریال)حدود  003،000ت به دوره مشابه سال گذشته ، مبلغ نسب

 میلیون ریال افزایش یافته است. 03،036این میزان، ذخیره حق بیمه قبولی به میزان 

به حق بیمه  میلیون ریال می باشد که عمدتاً مربوط 00،136 معادل مبلغی 03 مالیسال  در واگذاری بیمه حق

افزایش درصد رشد داشته است که  61بوده است که نسبت به سال گذشته  03-07قرارداد مازاد خسارت سال 

 بعلت افزایش حق بیمه قبولی اتکایی نسبت به سال گذشته بوده است.حق بیمه واگذاری 
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 طی سه سال اخیرحق بیمه قبولی 

 
 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

 

 06/31/6003ه در سال مالی منتهی به ترکیب پرتفوی حق بیم    
  

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                               

 رشته حق بیمه قبولی

 آتش سوزی 003،000

 نفت و انرژی 636،601

 مسئولیت 613،631

 مهندسی 70،011

 باربری 71،710

 هواپیما 13،036

 کشتی 00،330

 تمام رشته ها 0،700

 جمع کل 333،303
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 کارمزد –ب 
 

میلیون ریال  600،030، به میزان  06/31/6003تهی به کل کارمزد پرداختی بابت حق بیمه قبولی در سال مالی من

رشد داشته است. الزم به ذکر است که افزایش میزان  % 07ایسه با دوره متناظر سال گذشته بوده است که در مق

 کارمزد پرداختی به دلیل افزایش میزان حق بیمه قبولی بوده است. 

 شده است.بازیافت بیمه گران اتکایی  ازمیلیون ریال کارمزد  6.637طی قراردادهای واگذاری مبلغی معادل  
 

 

 

 

 

 

 

 طی سه سال اخیرکارمزد پرداختی 

 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                         
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 خسارت -ج  

میلیون ریال بوده است که در مقایسه با خسارت پرداختی  000،733مبلغ  03خسارت پرداختی در سال مالی 

 درصد افزایش داشته است.  60دوره متناظر سال گذشته به میزان 

میلیون ریال بوده  00،300ی دریافتی از بابت قراردادهای اتکائی واگذاری مجدد شرکت معادل  همچنین خسارتها

میلیون ریال( با افزایش قابل مالحظه ای همراه بوده است. افزایش  7،310است که نسبت به سال گذشته )مبلغ 

سارتهای پرداختی مربوط به علت بازیافت بخشی از خ 07نسبت به سال مالی  03خسارت دریافتی در سال مالی 

بوده که از طریق قرارداد اتکایی مازاد خسارت از بیمه گران اتکایی بازیافت  06/33/6001مورخ به زلزله کرمانشاه 

 گردیده است.
 

 طی سه سال اخیرخسارت پرداختی 
 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                

                

        

        

        

        

        

        

        

        

               
 

 

                   طی سه سال اخیرمقایسه نسبتهای خسارت 
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 مقایسه ذخیره خسارتهای معوق از ابتدای فعالیت تاکنون

 
 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 افزایش ذخایر خسارت معوق :
تاکنون را نشان می دهد. الزم به توضیح است که با توجه به  30نمودار فوق میزان ذخایرخسارتهای معوق از سال 

با در نظر  03نه ذخایر، خسارت معوق سال مالی افزایش تعدد خسارات صنعت بیمه و به منظور برخورداری از پشتوا

 رهیریال ذخ ونیلیم 6،031،031 ر است از مبلغذک انیدر حسابها منظور گردیده است. شا % IBNR  10گرفتن 

 رهیذخ باشد. ینشده م یمنقض یسکهایر رهیریال آن مربوط به ذخ ونیلیم 066،310 مبلغ  خسارت معوق،

لیون ریال ذخیره خسارت معوق ریالی و یم 037،700شامل ریال   ونیلیم 6،101،700به مبلغ  خسارت معوق

 مربوط به ذخیره خسارت معوق ارزی می باشد. میلیون ریال به شرح ذیل 6،631،017

 

 معادل ریالی نرخ تسعیر مبلغ ارزی شرح

 ) میلیون ریال (
 170،001 606،030 0،006،066  رویی ذخیره خسارت معوق ارزی معادل یو

 107،760 663،103 0،170،031 ذخیره خسارت معوق دالری 

 6،631،017 مجموع
 

 

 

 

 
 



 )سهامی عام( بیمه اتکائی امینشرکت 

  تفسیری مدیریتگزارش 

 3131شهریور 13منتهی به  سال مالیبرای 
 

 

10 

 

 ی:حوزه مالی و سرمایه گذار

 سرمایه گذاری های شرکت :
    

را  06/31/6003 ال مالی منتهی بهسجدول زیر ترکیب سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در 

 نشان می دهد:

 
 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                         

 

 نوع سرمایه گذاری

06/31/6003 06/31/6007 

بهای تمام 

 شده

درصد 

 ازکل
 ارزش روز

بهای تمام 

 شده

درصد 

 ازکل
 ارزش روز

 2.200.444 %04 2.200.444 2.113.444 %41 2.113.444 سپرده های بانکی ریالی

 1.444.414 %20 1.444.414 1.333.443 %33 1.333.443 زیسپرده های بانکی ار

 331.101 %24 112.130 1.141.121 %11 1.134.023 شرکت های سرمایه پذیر بورسی

 31.314 %1 31.314 31.314 %1 31.314 اوراق مرابحه

 1.000.300 %633 1.603.000 1.030.037 %633 1.301.033 جمع کل

 

  :کتسرمایه گذاری های شردرآمد 

 
 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                                           

 

 06/31/6007 06/31/6003 شرح

 112.143 110.231 دوق های سرمایه گذاریسود حاصل از سپرده بانکی و صن
 14.411 31.411 یسود اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالم

 11.111 34.114 سود سهام دریافتنی شرکتهای پذیرفته شده بورسی
 (13.314) 13.110 سود )زیان( حاصل از فروش سهام

 131.101 - ها یگذار هیدرآمد ارزش روز سرما
 111.001 101.331 جمع

 (111.241) (103.414) کسر میشود : درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 111.301 031.331 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

 

با توجه به تغییر روش حسابداری سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار از روش ازش بازار به روش اقل بهای 

،درآمد سرمایه گذاری های شرکت در سال مالی  مجموع پرتفوی سرمایه گذاری هاتمام شده و خالص ارزش فروش 

 ریغ لیشرکت بدلرا در برداشته است.  کاهش %60نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  06/31/6003منتهی به 

تمام شده  یاقل بها یارزش بازار سرمایه گذاری های سریع المعامله ، روش حسابدار یحسابدار هیبودن رو یمنطق

را به مبلغ  6003سود سال  دیروش مذکور نموده است . اتخاذ روش جد نیگزیو خالص ارزش فروش را جا

 ریال کاهش داده است . ونیلیم 076.671
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 هزینه های اداری و عمومی : 

 هزینه های اداری و عمومی شرکت بشرح جدول ذیل می باشد:
 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                  
 

 06/31/6007 06/31/6003 شرح

 00.006 03.310 حقوق و دستمزد و مزایا
 0.333 0.333 پاداش هیأت مدیره

 0.001 1.313 هزینه استهالک
 0.033 0.033 (سیل زدگان استان گلستانکمک و اعانات )

 6.703 6.736 حق الزحمه حسابرسی
 6.107 077 آگهی و تبلیغات

 6.033 6.310 حق عضویت سندیکای بیمه گران 
 6.300 6.333 حق الزحمه درج در فرابورس

 713 063 هار کارکناناهزینه ن
 707 103 حق حضور هیأت مدیره

 013 103 حق حضور شورای سرمایه گذاری

 6.603 6.037 ثابت یها ییدارا یرو نگهدا راتیتعم

 000 6.106 یحقوق نهیهز

 130 370 انهیرا نهیهز

 هزینه کارمزد خدمات بانکی

 

0.170 03 

 070 100 پذیرایی و تشریفات

 600 103 هزینه آبدارخانه

 671 017 بیمه وسائط نقلیه

 603 610 اینترنت

 31 110 هزینه انفورماتیک

 136 000 هزینه آب و برق مصرفی

 030 000 هزینه پست و تلفن

 0.333 3.300 سایر

 11.060 10.137 جمع کل

 توانگری مالی: 

شورایعالی بیمه، توانگری مالی، توانایی مالی موسسه بیمه برای پوشش ریسکهای  10طبق آئین نامه شماره 

گیرد  وسسه بیمه را اندازه میمالی نسبتی است که مقدار توانگری مالی م شده خود است و نسبت توانگری پذیرفته

 و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی به دست می آید.

های بیمه و بندی شرکتاقدام به سطح 10نامه های بیمه و آئینبیمه مرکزی با عنایت به توانگری مالی شرکت

شرکت بیمه اتکائی ری مالی شرکتهای بیمه ، و بر اساس آخرین وضعیت توانگانتشار آنها نموده است. در این راستا 

در  توانگری مالی را در میان شرکتهای صنعت بیمه کشور به دست آورده است. سطحباالترین  )سهامی عام( امین
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های بیمه که توسط و طبق اعالم بیمه مرکزی، سطح توانگری مالی شرکت راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی

 اطالع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر محسوب می گردد.بیمه مرکزی تائید و 

 
 

   سال اخیر )سهامی عام( طی پنج نسبت توانگری مالی شرکت بیمه اتکایی امین

                     

 
                  

 

 06/31/6003منتهی به  مالی سالو جنسیت در  ترکیب کارکنان برحسب میزان تحصیالت

 

یب پرسنل به لحاظ سطح ترک.نفر بوده است  67تعداد  06/31/6003رمایه انسانی شرکت در سال مالی منتهی به س

 تحصیالت به شرح جدول ذیل می باشد .
 

 
 

 درصد جمع جنسیت میزان تحصیالت

 مرد زن

 %41 1 4 4 فوق لیسانس و باالتر

 %23 0 4 0 نسلیسا

 %1 1 1 4 دیپلم 

 %11 3 3 4 زیر دیپلم 

 %144 11 1 3 جمع
                                     

 

 



 )سهامی عام( بیمه اتکائی امینشرکت 

  تفسیری مدیریتگزارش 

 3131شهریور 13منتهی به  سال مالیبرای 
 

 

11 

 

 نتایج عملیات و چشم انداز آینده:

 چشم انداز آتی عملیات فنی و عملیات اتکائی:

 عملکرد قبولی  و واگذاری اتکائی :
 

 

 حق بیمه –الف 
اتکایی موجود در کشور، این امر موجب با توجه به شرایط کنونی و نیاز بازار بیمه کشور به استفاده از ظرفیت های 

مشارکت بیشتر شرکت بیمه اتکایی امین در پوشش ریسکهای صنعت بیمه کشور می شود لذا شرکت بیمه اتکایی 

میزان قبولیهای اختیاری و قراردادی خود از پیشنهادات واگذاری را افزایش  6000امین در نظر دارد در سال مالی 

 60  به میزانبا فرض انجام افزایش سرمایه  6000 یدر سال مال یو واگذار یقبول مهیبحق  دهد. پیش بینی می شود

نسبت به سال قبل افزایش یابد. شایان ذکراست  درصد 66و درصورت عدم انجام افزایش سرمایه به میزان  درصد

ه ها بجز باربری بصورت شورایعالی بیمه ، ذخیره حق بیمه عاید نشده برای کلیه رشت 03بر اساس آیین نامه شماره 

 یک هشتم( محاسبه شده و در حسابها منظور خواهد شد.)روش فصلی 
 

 کارمزد –ب 
س توضیحات باتوجه به اینکه افزایش کارمزد پرداختی با افزایش حق بیمه قبولی رابطه مستقیم دارد لذا بر اسا

با فرض انجام افزایش کارمزد پرداختی نیز پیش بینی می گردد  ،افزایش میزان حق بیمه قبولی مندرج در بند الف و

افزایش یابد. الزم  درصد نسبت به سال گذشته 0و درصورت عدم انجام افزایش سرمایه  درصد 60به میزان سرمایه 

بذکر است که قرارداد واگذاری مجدد شرکت از نوع مازاد خسارت می باشد )در این نوع قرارداد درآمد کارمزد 

بر اساس روند سال های گذشته به آمد کارمزد از بابت تغییرات قراردادهای واگذاری مجدد وجود ندارد(، لذا در

 درصد حق بیمه قبولی می باشد . 3.70میزان 

 

 خسارت -ج  

با توجه موارد فوق و افزایش میزان قبولی ها انتظار می رود میزان خسارتها هم افزایش یابد، به دلیل اینکه قرارداد 

کت از نوع مازاد خسارت می باشد و میزان خسارت سهم بیمه گران اتکایی در این نوع قرارداد واگذاری مجدد شر

بر اساس آمار و اطالعات موجود، شرکت از برآورد خسارتهای  وقوع خسارتهای بزرگ بستگی دارد، به وقوع یا عدم

داختی و خسارتهای سهم بیمه بزرگی که سهم بیمه گران اتکایی را متاثر نماید خودداری نموده است. خسارت پر

برای انتظار میرود با فرض انجام افزایش سرمایه ،  06/31/6003گران اتکایی بر اساس اطالعات واقعی سال مالی 

 .افزایش یابددرصد  06 بادرصد و در صورت عدم انجام افزایش سرمایه  13 به میزان 6000سال 
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 چشم انداز آتی عملیات مالی و سرمایه گذاری:

 سرمایه گذاری های شرکت : -الف 
منابع مالی شرکت عمدتاً  در حوزه سپرده های بانکی ، سهام و اوراق بهادار بورسی و غیربورسی سرمایه گذاری می 

 نسبت به ادامه داده و زین یآت یها را در سال مال یگذار هیسرما یپرتفو یساز نهیشرکت در نظر دارد تا به شود. 

 .دیاقدام نما در بخش سهام و اوراق بهادار بورسی و غیر بورسیافزایش پرتفوی خود 

 

 هزینه های اداری و عمومی :  -ب

 ابدی شیدرصد نسبت به سال گذشته افزا03 نیانگیبه صورت م یسال آت  یو عموم یادار یها نهیهز رودیانتظار م

 خواهد بود. دیکارکنان جد یریرگدستمزدها و به کا یسطح عموم شیاز افزا یکارکنان ناش یها نهیهز شیو افزا

 برنامه های شرکت برای سال مالی آتی :
 

 حفظ و گسترش ارتباط و همکاری مناسب با بیمه گران معتبر خارجی -6

 پیش بینی افزایش سود فنی و مالی شرکت -0

 و آموزشی ایران و شرکتهای بیمه داخلی  در زمینه های فنی، تخصصی  سترش همکاری با بیمه مرکزی ج. ا.گ -0

اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی خارجی و استفاده از دوره های آموزشی داخلی به منظور ارتقاء دانش و بهره  -1

 صنعت بیمه در دنیا . گیری از دانش حرفه ای روز

های  همکاریآوردن زمینه  تخصصی اتکائی به منظور بازاریابی از شرکتهای بازار هدف و بوجود برگزاری سمینارهای -0

 بیشتر با دیگر شرکتهای بیمه مستقیم.

 حضور در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی در جهت شناخت هر چه بیشتر بازار بیمه اتکایی و معرفی شرکت -1

 ( در راستای افزایش شفافیت اطالعاتیIFRSبراساس استانداردهای بین المللی گزارشگری ) مالی های تهیه صورت -7

سرمایه خود را  00جه به اهمیت میزان سرمایه در شرکتهای اتکائی ، بیمه اتکایی امین در نظر دارد طی سال مالی با تو -3

 میلیارد ریال افزایش دهد. 0.033میلیارد ریال به  0.333ازمبلغ  

 فرصتها و چالشها :
 

 )سهامی عام( فرصتهای پیش روی شرکت بیمه اتکایی امین

 سال فعالیت در قبولی و واگذاری از داخل و خارج از کشور 61یی کشور با سابقه ولین شرکت بیمه اتکاا -6

 و جوان رخورداری از نیروی انسانی متخصص ب -0

 ارتباط مستمر با بروکرها و شرکتهای بیمه خارجی -0

 برخورداری از سهامداران بزرگ بیمه ای و غیر بیمه ای -1

 کشور در ارائه خدمات مورد اعتماد بودن نزد شرکتهای بیمه ای -0

 ذخایر فنی قابل اتکاء -1

 سطح  باالی نقدینگی منابع مالی  -7

 اخذ رتبه توانگری مالی فراتر از سطح عالی با استناد به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -3

 امکان سهیم نمودن بیمه گران و بروکرهای اتکایی خارجی در سهام شرکت  -0
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 تر شرکت در دوران تحریمتوانمندی بیش -63

وجود دفتر مرکزی شرکت در جزیره کیش با توجه به مزیتهای مناطق آزاد و عدم نیاز به اخذ روادید توسط اتباع خارجی  -66

 و تسهیل در رفت و آمد آنها
 

 )سهامی عام( چالشهای موجود در شرکت بیمه اتکایی امین

 کمبود میزان سرمایه پرداخت شده -6

 تبه بندی بین المللی در شرکت عدم اخذ ر -0

 عدم توانایی انجام مراودات بانکی بین المللی  -0

عدم وجود دفتر ارتباطی یا شعبه در خارج از کشور جهت تسهیل در برقراری ارتباطات موثر خارجی در زمینه قبولی و  -1

 واگذاری

 میزان تحقق برنامه های راهبردی شرکت

به پوشش  سکیواگذارنده ر مهیب یشرکت ها ازیکشور و براساس تقاضا و ن مهیبازار ب طیراسال مورد گزارش با توجه به ش در

 نییبه اهداف از قبل تع یابیدر دست سکیر یابیارز یفن یارهایبا در نظر گرفتن مع نیام ییاتکا مهیشرکت ب ،ییاتکا یها

بوده  مهیحق ب یپرتفو شیو نه صرفاً افزا یمعطوف به جنبه سودآورد سکیرش ریشده اقدام نموده است. توجه شرکت در پذ

 باشد: یم یو مال یشامل عملکرد فن لیآن به شرح جدول ذ جهینت که

 عملکرد فنی:

درآمد هر سهم در  ینیب شیآن با پ سهیو مقا 06/31/6003به  یمنته یشرکت در سال مال یاساس اطالعات عملکرد واقع بر

 رساند: یمرا به استحضار  لیموارد ذ مذکور یسال مال

 رهیمد اتیجلسه ه نیشده است که با توجه به مصوبه هفتم ینیب شیپ الیر ونیلیم 736،100 یقبول ییاتکا مهیب حق

. الزم به ذکر تحقق یافت  الیر ونیلیم 333،303، بالغ بر 03 یکسب شده در سال مال مهیحق ب 67/30/6007 خیشرکت در تار

 باشد. یم سکیر رشیدر پذ یمرکز مهیدر تعامل کامل با ب شرکت نیا ،میتحر طیاست با توجه به شرا

 یبر اساس عملکرد واقع زانیم نیبوده است که ا الیر ونیلیم 001،730 یدر بودجه برآورد یخسارت پرداخت زانیم نیهمچن

 .محقق گردیده است الیر ونیلیم 000،733

درصد محقق شده  00نسبت خسارت با  ید واقعدرصد بوده که بر اساس عملکر 00 ینیب شیدر پ یخسارت برآورد نسبت

 است.

 عملکرد مالی:

و  ی، سهام و اوراق بهادار بورس یبانک یدر حوزه سپرده ها مهیب یعالیشورا 13نامه شماره  نییشرکت براساس آ یمال منابع

 هیمحترم سرما یشورا یاعضا یاقتصاد شنهاداتیاز نظرات و پ یریگردد. شرکت با بهره گ یم یگذار هیسرما یربورسیغ

خود استفاده نموده  یها یگذار هیسرما یپرتفو یساز نهیباشند جهت به یکشور م یخود که از صاحب نظران اقتصاد یگذار

 است .  دهیبه بازار بورس گرد یبانک یاز منابع ، از سپرده ها یکه منجر به انتقال بخش
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 06/31/6003سال مالی منتهی به   ملکرد واقعیهای درآمد هر سهم و عبینیای پیشاطالعات مقایسه
 

 )ارقام به میلیون ریال(      

 شرح

پیش بینی درآمد هر 

سهم سال مالی منتهی 

 06/31/6003به 

 (61/33/6007)درتاریخ 

عملکرد واقعی سال 

مالی منتهی به 

06/31/6003  

 333،303 736.100 حق بیمه اتکایی قبولی

 (03،036) (03.000) ق بیمهکاهش )افزایش( ذخایر ح

 730،310 700.703 درآمد حق بیمه اتکایی قبولی

 (00،136) (661.010) حق بیمه اتکایی  واگذاری

 61،716 63.310 افزایش ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاری 

 (33،313) (631.036) هزینه حق بیمه اتکایی

 100،300 163.160 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

 (000،733) (001.730) پرداختیخسارت 

 (6.360.310) (70.600) افزایش ذخایر خسارت
 (003.300) هزینه خسارت

. 

(6.000.303) 

 00،300 3.001 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی 

 76.371 73.700 افزایش)کاهش( ذخیره خسارت معوق اتکایی واگذاری
 673.030 70.016 خسارت سهم بیمه گران اتکایی

 (6.336.000) (010.101) هزینه خسارت سهم نگهداری
 (600،030) (610.700) هزینه کارمزد 

 6،637 6.176 درآمد کارمزد 
 (606،601) (611.006) هزینه کارمزد سهم نگهداری 

 (63.000) (00.706) سایر ذخایر فنی  ( افزایش) 

 030.076 003.701 سایر درآمدها و هزینه های بیمه ای
 331.003 031.370 الص سایر هزینه های بیمه ایخ

 600.313 610.616 درآمد سرمایه گذاری  از محل ذخایر فنی

 136.031 070.173 سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 003.006 103.160 در آمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

 (10،137) (01.760) هزینه های اداری و عمومی
 001.703 6.360.070 سود عملیاتی 

 06.630 6.100 سایردرآمدها وهزینه های غیر بیمه ای
 007.300 6.361.007 سود خالص قبل از کسر مالیات

 (17.110) (31.300) مالیات 

 063.003 000.631 سود خالص

 

 .می باشدسود خالص  درصد 70سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره جهت تقسیم بین سهامداران به میزان 


