
:سایر دریافتنی ها با توجه به زمان تأخیر در پرداخت به شرح زیر است- 20-3

سررسید 

نشده

طبقه اول 

کمتر از یک )

(سال

طبقه دوم 

 2 تا 1بین )

(سال

طبقه سوم 

 3 تا 2بین )

(سال

طبقه چهارم 

 3بیش از )

(سال

جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

54,13331,22522,37618,03464,568190,336سایر دریافتنی ها

------ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

54,13331,22522,37618,03464,568190,336

سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی- 21

1398/12/291398/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

12,044,7261,037,316-21سرمایه گذاری های جاری

25,173,0704,895,204-21سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

7,217,7965,932,520
-          

سرمایه گذاری های جاری- 21-1

1398/12/291398/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در 

:(پذیرفته شده در بورس و فرابورس)بازار 

1,073,000445,847سهام شرکت ها

971,726591,469سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

12,044,7261,037,316-1-21جمع سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

(سهامی عام)شرکت بیمه اتکایی امین 

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29دوره شش ماهه منتهی به 

 29



:سرمایه گذاری جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است- 21-1-1

یادداشت

بهای تمام شدهتعداد سهام
خالص ارزش 

فروش
بهای تمام شده

خالص ارزش 

فروش

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:سهام شرکت ها
35,322,41482,240104,89673,46089,423فوالد مبارکه اصفهان

49,713,219178,029280,18672,878109,910ملی صنایع مس ایران
24,131,82394,381130,39152,18568,915صنایع پتروشیمی خلیج فارس

10,766,80429,926158,26129,926112,480گروه مپنا
28,78438,221---پتروشیمی پردیس

1,881,41330,96156,08726,19628,308سنگ آهن گهر زمین
10,391,33473,139100,36025,74841,774پاالیش نفت بندر عباس

4,014,96124,22456,54724,22439,638پتروشیمی فجر
3,025,87031,11151,32820,28429,945پتروشیمی جم

15,548,57151,77066,81214,39413,711نفت و گاز تامین. سر
26,948,259275,015359,94814,15047,841فوالد خوزستان

576,3944,21415,1724,2148,620توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
983,0003,53313,8763,5339,620پتروشیمی مبین

2,416,4163,55212,9693,2057,938سرمایه گذاری معادن و فلزات
1,8211,917---بانک پاسارگاد

690,0008564,3878562,909بیمه ما
190,049275,54949,98982,988سایر شرکت ها

1,073,0001,686,769445,847734,158
سایر سرمایه گذاری جاری در اوراق بهادار:

340340--صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
--65,25865,759صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند

--39,01039,019د-صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
--3,3463,359صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

:واحد های صندوق های سرمایه گذاری مشترک

--427,775427,775صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
--405,027405,027صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان

1368489021,24421,24421,24421,244اوراق مرابحه بانک رفاه 
1375325810,06610,06610,06610,066اوراق مرابحه بانک رفاه 

559,819745,925--سایر
971,726972,249591,469777,575جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

2,044,7262,659,0181,037,3161,511,733جمع سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

.میزان مالکیت سهام در سهام کلیه شرکتهای سرمایه پذیر زیر یک درصد می باشد - 21-1-2

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در 

:(پذیرفته شده در بورس و فرابورس)بازار

1398/06/31 1398/12/29

(سهامی عام)شرکت بیمه اتکایی امین 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

 30


