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تجديد ارائه شدهتجديد ارائه شده
1392/12/291391/12/30يادداشتبدهي ها و حقوق صاحبان سهام:1392/12/291391/12/30يادداشتدارائي ها:

ريالريالريالريال
1338،727،880،46726،761،635،212بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان 63،613،662،356        4600،206،056،641موجودي نقد

1489،179،081،597109،527،296،599بدهي به بيمه مركزي ايران153،086،715،794       5401،994،865،950سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
1511،363،624،8806،183،406،979بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكائي237،560،104،817       6280،718،301،959مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان 

16106،418،623،153186،946،001،542سايرحسابها و اسناد پرداختني 40،947،584،009         761،582،230،699سايرحساب ها و اسناد دريافتني 

                       -                           -17ذخيره ماليات214،994،476،275       8380،443،702،963سهم بيمه گران اتكائي از ذخاير فني

21،810،823،725                           -18سود سهام  پرداختني          548،164،130           13،573،190،000-6مطالبات بلند مدت از بيمه گذاران
19537،615،060،350382،430،158،889ذخاير حق بيمه 632،888،100،000       9608،366،500،000سرمايه گذاري هاي بلند مدت 

20371،978،109،093156،587،498،773ذخيره خسارت معوق 251،516،624،311       10318،880،910،827دارائي هاي ثابت مشهود

17،951،609،181                           -2-20ذخيره ريسكهاي منقضي نشده3،411،455،270           112،763،712،545دارائي هاي ثابت نا مشهود

2126،383،415،1576،450،923،161ساير ذخاير فني8،629،943،983         1214،312،225،637ساير دارائي ها

22168،917،318،98429،582،227،615حق بيمه سالهاي آتي

269،516،798،875100،589،903،589-16تعهدات بلند مدت 

236،017،425،7472،515،473،049ذخيره مزاياي پايان  خدمت كاركنان

1،426،117،338،3031،047،336،958،314جمع بدهي ها :

حقوق صاحبان سهام :
24400،000،000،000400،000،000،000سرمايه (400 ميليون سهم بانام يكهزار ريالي)

                         -575،843،167،000افزايش سرمايه در جريان
2520،919،059،5959،567،993،631اندوخته قانوني 

2641،838،119،19219،135،987،263اندوخته سرمايه اي 
208،124،013،131131،155،891،737سود ( زيان ) انباشته 

1،246،724،358،918559،859،872،631جمع حقوق صاحبان سهام

2،672،841،697،2211،607،196،830،945جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام1،607،196،830،945  2،672،841،697،221جمع دارائي ها

يادداشتهاي توضيحي  پيوست جزء الينفك صورت هاي مالي است .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
ترازنامه

1392اسفند ماه  29 در تاريخ

2



 

تجديد ارائه شده

سال مالي منتهي به يادداشتشــــــــــــرح
1391/12/30

ريال
271،093،225،679،707731،458،011،675حق بيمه صادره 

( 285،668،654،727) ( 155،184،901،461) 19كاهش ( افزايش)  ذخاير حق بيمه 
938،040،778،246445،789،356،948درآمد حق بيمه 

28407،161،212،922243،380،939،858حق بيمه اتكايي واگذاري
( 117،331،784،087) ( 86،306،255،856) 19كاهش ( افزايش)  ذخيره حق بيمه اتكائي واگذاري

( 126،049،155،771) ( 320،854،957،066) هزينه حق بيمه اتكائي واگذاري
617،185،821،180319،740،201،177درآمد حق بيمه سهم نگهداري

29310،471،308،48459،032،026،843خسارت پرداختي
20197،439،001،139155،871،975،373افزايش ( كاهش)  ذخاير خسارت

( 214،904،002،216) ( 507،910،309،623) هزينه خسارت

30112،552،497،14119،293،374،667خسارت دريافتي از بيمه گران اتكائي 
2079،142،970،83262،344،638،687افزايش ( كاهش)  ذخيره خسارت معوق بيمه اتكائي واگذاري

191،695،467،97381،638،013،354خسارت سهم بيمه گران اتكايي 
( 133،265،988،862) ( 316،214،841،650) هزينه خسارت سهم نگهداري

( 34،179،431،384) ( 102،193،574،207) 31هزينه كارمزد و كارمزد منافع 
3294،630،054،18651،770،001،115درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكائي

كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداري ( (هزينه 17،590،569،731( 7،563،520،021) درآمد

( 41،331،486،022) ( 19،932،491،996) 21( افزايش) كاهش ساير ذخاير فني 
( 5،306،800،502) ( 9،704،141،185) 33هزينه سهم صندوق تامين  خسارت هاي بدني

( 17،173،994،536) ( 43،021،047،081) 34 ساير درآمدها و هزينه هاي بيمه اي 

( 63،812،281،060) ( 72،657،680،262) خالص ساير هزينه هاي بيمه اي 
3584،197،997،17621،762،806،252 درآمدهاي سرمايه گذاري از محل ذخاير فني

304،947،776،423162،015،307،238سود ناخالص فعاليت بيمه اي 
35135،291،622،052116،791،719،308درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع 

( 115،116،640،327) ( 206،413،459،646) 36هزينه هاي اداري و عمومي و پرسنلي
233،825،938،829163،690،386،219سود عملياتي 

( 20،061،634،586) ( 16،379،035،889) 37هزينه مالي 
389،574،416،347660،173،149ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي 

خالص عمليات در حال تداوم قبل از كسر ماليات (زيان) 227،021،319،287144،288،924،782سود
- - ماليات

خالص عمليات در حال تداوم بعد از كسر ماليات (زيان) 227،021،319،287144،288،924،782سود

585409سود عملياتي  هر سهم به ريال
( 49) ( 17) سود ( زيان) غير عملياتي  هر سهم به ريال

400 ميليارد ريال) 568361سود خالص هر سهم به ريال( با سرمايه ثبت شده به مبلغ
1،000 ميليارد ريال) -227سود خالص هر سهم به ريال( با سرمايه در جريان افزايش به مبلغ 

سال مالي منتهي به 1392/12/29

ريال

يادداشتهاي توضيحي پيوست جزء الينفك صورت هاي مالي است .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
صورت سود و زيان

1392اسفند ماه  29براي سال مالي منتهي به 
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تجديد ارائه شده

سال مالي منتهي به 
1392/12/29

سال مالي منتهي به 
1391/12/30

ريالريال
227،021،319،287144،288،924،782سود خالص :

131،155،891،73738،735،305،672سود انباشته ابتداي سال 

تعديالت سنواتي  
131،155،891،73738،735،305،672سود انباشته در ابتداي دوره-تعديل شده

358،177،211،024183،024،230،454سود قابل تخصيص

تخصيص سود :
( 7،289،446،239) ( 11،351،065،964) اندوخته قانوني 

( 14،578،892،478) ( 22،702،131،929) اندوخته سرمايه اي 

 (116،000،000،000 ) (30،000،000،000 )

( 51،868،338،717) ( 150،053،197،893) جمع

208،124،013،131131،155،891،737سود انباشته در پايان سال :

گردش حساب سود (  زيان )  انباشته 

از آنجائيكه اجزاء سود و زيان جامع محدود به سود (  زيان )  دوره مي باشد صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است .

يادداشتهاي توضيحي پيوست جزء الينفك صورت هاي مالي است .

 سود سهام مصوب مجمع

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
انباشته) زيان(گردش حساب سود 
1392اسفند ماه  29براي سال مالي منتهي به 
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تجديد ارائه شده 

سال مالي منتهي به يادداشتشرح 
1392/12/29

سال مالي منتهي به 
1391/12/30

ريالريال

39435،070،062،216378،677،042،076

(16،176،369،225)(19،689،288،566)
- - هزينه هاي مالي

(91،365،099،810)(8،189،176،275)

( 27،878،464،841) ( 107،541،469،035) جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها وسود پرداختي بابت تامين مالي

ماليات بر درآمد :
- - ماليات بر درآمد پرداختي 

فعاليت هاي سرمايه گذاري
(79،538،702،222)(14،811،068،684)
(378،200،400،000)(500،961،100،000)

(1،003،326،540،282)(153،086،715،794)
402،722،000،000400،000،000،000وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري بلند مدت

754،858،763،536884،481،668
4،186،074،000 -

(267،974،402،810)(299،298،804،968)جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري
28،229،788،21382،824،174،425جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي

فعاليت تامين مالي:
- 529،443،167،000وجوه حاصل از افزايش سرمايه در جريان

- - وجوه حاصل از ساير فعاليتهاي تامين مالي 
(23،522،639،435)(27،035،558،775)وجوه پرداختي بابت حصه اصل اجاره به شرط تمليك  

(23،522،639،435)502،407،608،225خالص جريان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي 
530،637،396،43859،301،534،990
63،613،662،3564،293،403،801

5،954،997،84718،723،565تاثير تغييرات نرخ ارز 
600،206،056،64163،613،662،356

-       4046،400،000،000مبادالت غير نقدي:  

فعاليتهاي عملياتي :
جريان خالص (خروج) وجه نقد ناشي از فعايت هاي عملياتي

وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري هاي بلند مدت
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت

وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود

سود سهام پرداختي

: بازده سرمايه گذاري وسود پرداختي بابت تامين مالي
سود پرداختي بابت تامين مالي

(كاهش) وجه نقد خالص افزايش

وجوه حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود
وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

مانده وجه نقد در آغاز دوره

مانده وجه نقد در پايان دوره

يادداشتهاي توضيحي  پيوست جزء الينفك صورت هاي مالي است .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
صورت جريان وجوه نقد

1392اسفند ماه  29براي سال مالي منتهي به 
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الف ـ

ب ـ

نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ايران اعالم مي كند. 

ج ـ

1392/12/291391/12/30رديف
1225
21714
3175153
46640

280212

: اساسنـامه عبارت است «2» مـوضوع فعـاليت شركت مطابق مـاده
انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه مختلط براساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي -2-1

تعداد كاركنان
: تعداد و تركيب كاركنان در استخدام شركت به تفكيك  به شرح زير بوده است

تاريخچه و فعاليت شركت :

1390 تاسيس شـده و طي شماره 407563 مورخ 1390/04/15 13 تير مـاه سال در تاريخ ( شركت  بيمه ما ( سهامي عام
9 به ثبت رسيده است .  در اداره ثبت شركتها به آدرس ميدان ونك، خيابان ونك، شماره

كليات 

فعاليت اصلي شركت

تحصيل پوشش بيمه هاي اتكائي در داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه  -2-2
مركزي 

سرمايه گذاري از محل سرمايه ، ذخائر و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه .  -2-3

قبول بيمه هاي اتكائي از موسسات بيمه داخلي يا خارج از كشور در حدود مقررات مربوط مشروط بر رعايت ظرفيت   -2-2

پايه تحصيلي
ديپلم و زير ديپلم

فوق ديپلم
كارشناس

كارشناس ارشد و دكترا
جمع

)سهامي عام (شركت بيمه ما    
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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)سهامي عام (شركت بيمه ما    
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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 (2

خالصه اهم رويه هاي حسابداري3) 

نوع ذخيره

    درآمد حق بيمه رشته هاي غير زندگي :

، ذخيـره فــني تكميلي و خــطرات طبيعي به شرح  28(فـعاليت هاي بيمه عمـومي)  حســـابداري شمـاره

پس از كسر ذخاير فني حق بيمه به عنوان درآمد حق بيمه شناسايي مي شود . 

:     درآمد حق بيمه رشته هاي زندگي

:     درآمد حق بيمه رشته هاي غير زندگي

صورت هاي مـالي بر مبـناي بهـاي تمام شده تاريخي و الـزامات مصوب شـوراي عالي بيـمه ارائـه شده است . 

مبناي تهيه صورت هاي مالي 

مطابق الزامات مصوب شـورايعالي بيمه شــركـت هاي بيـمه موظفند عالوه بر ذخاير پيش بيني شده در استاندارد

شناسايي درآمد حق بيمه -1

حق بيمه رشته هاي غير زندگي و عمر زماني از تـاريخ شـروع پوشش بيمه اي و به طور يكنـواخت در طـول  

در بيمه هاي بلند مدت حق بيمه سال هاي دوم و بعد از آن از طريق حساب حق بيمه سال هاي آتي به درآمد 

 . احتساب حق بيمه سالهاي آتي از مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد

: بعدي آن به شرح زير محاسبه مي گردد

. يادداشت 1-3 ذيل در نظر بگيرند

درآمد مربوط به بيمه نامه هاي صادره و الحاقيه هاي اضافي پس از كسر الحاقيه هاي برگشتي در هنگام صدور 

براي كليـه رشته هاي بيمه اي به جز بيمه باربري به روش فصلي (يك هشتم)

ميزان ذخيره

اما در بيمه هاي مهندسي اگر مدت اعتبار بيمه نامه بيش از يك سال باشد براي   . سال مـربوط منتقل مي شود

1387/10/25 شوراي عالي بيمه و اصالحات 58 مصوب ذخاير فني شركت در پايان هر دوره طبق آئين نامه شماره   - 3

حق بيمه سال هاي آتي  -2

. به حساب درآمد منظور مي شود

و در طـول دوره پذيرش غرامت (براي بيمـه هاي اتـكايي)  ( دوره بيمه نامه ( بـراي بيمه نامه هاي مستقيـم

كسـر حـق بيمه اتكايي واگذاري مربوط و بـراي رشته بـاربري عبـارت است از
ذخيره محاسبه شده به روش فوق بعالوه يك هشتم ذخيره مذكور. درخصوص

بر مبنـاي حق بيمه صادره پس از كسـر 15 درصد به عنوان هـزينه تحصيل و

1-3  بيمه هاي غير زندگي

 رشته ثالث طبق آئين نامه 58/2(مكمل آئين نامه ذخاير فني موسسات بيمه)
در محاسبه ذخاير حق بيمه عايد شده عوارض قانوني قابل پرداخت به خزانه و

سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه كسر مي گردد.
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مالي ماقبل و با تائيد هيات مديره موسســه حداقل 3 درصد و حداكثر 10  
درصد بند الف خواهد بود.

 احتساب مبالغ مازاد بر 10 درصد منوط به تائيد بيمه مركزي ج.ا.ا خواهد بود.

الف ـ خسارت اعالم شده در دست رسيدگي به عالوه برآورد مخارج تســـويه

%85

   ذخيره ريسك هاي منقضي نشده براي جبران

( 85% - ضريب خسارت )

در رشته هايي كه ضريب خسارت آنها بيش از 85% باشد عبارتست از :

  ×  حق بيمه عايد نشده سهم 
نگهداري پايان دوره

قبل منتقل شـده است ، ضمـنا ميـزان ذخيره مـزبور نبـايد از 20% ميانگين 

3 درصد حق بيمه صادره بيـمه هاي غيـر زندگي پس از كسر سهم حق بيمه 

       كسري ذخيره حق بيمه عايد نشده

ب ـ خساراتي كه تا قبل از پايان دوره مالي ايجاد شده و هنـوز به بيـمه گـر
اعالم نشده به عالوه مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي

عبارت است از جمع اقالم زير : 

قبل ضربدر حق بيمه صـادره سـال مالي جاري پس از كسر حق بيـمه اتكائي 

خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكائي 

    ذخيره خسارت معوق

شده در دست رسيدگي براي مورد به مورد پـرونده ها وجـود نداشته باشد ،
تبصره 1ـ در رشته بيمه شخص ثالث چنانچه محاسبه ذخيره خسارات اعالم

    ذخيره برگشت حق بيمه

    ذخيره رياضي
واگذاري 

 2-3  بيمه هاي زندگي  

    ذخيره رياضي

    ذخيره مشاركت بيمه گذاران در منافع

فعلي تعهدات بيمه گذاران نسبت به سهم نگهداري شركت و با رعايت مباني 
تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات بيمه گر (اعم از سرمايه و مستمري) و ارزش

فني  مورد استفاده در محاسبه حق بيمه 

اتكايي واگذاري به عـالوه ذخـاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سـال 
    ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي

50% نسبت حق بيمه هاي برگشتي به كل حق بيمه صادره در سه سال مالي

تبصره 2ـ خسارات موضوع بند ب با در نظر گرفتن سوابق خسارتي سه سـال  
 به عنوان ذخيره موضـوع بنـد الف شناسايي خواهد شد . 

در تـعداد پرونـده هاي در دست رسيدگي با درصد افزايش اعالم نــرخ ديـه
حاصل ضرب متوسط هزينه خسارت بدني هر پـرونده (نفر) طي سال مـالي 

ارزش فعلي تعهدات بيمه گر پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي

حق بيمه نگهداري بيمه هاي غير زندگي سه سال گذشته تجاوز نمايد . 

در صدي از منافع حاصل از هريك از قراردادهاي بيـمه كه به مـوجب شرايط 
قرارداد به بيمه گذاران قابل پرداخت است . 
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از بيمه گر واگذارنده شناسايي مي شود . 

و به موجب شرايط و توافق هاي اتكايي محاسبه مي شود . 

شناسايي درآمد كارمزد و مشاركت در منافع -4

درآمد مشاركت در منافع حاصل از بيمه هاي اتكايي در زمان مشخص شدن نتايج عمليات اتكايي به عنوان درآمد شناسايي مي شود . 

در صدي از منافع حاصل از معامالت بيمه هاي زندگي وسرمايه گذاري ذخايـر    ذخيره مشاركت در منافع

در بيمه هاي اتكايي قبولي نيز هزينه خسارات براساس گزارشهاي دريافتي  ناشي از اين تعديل در صورت سود وزيان دوره منظور مي شود.

 درآمد كارمزد طبق شرايط بيمه نامه يا قراردادهاي بيمه اي و اتكايي در زمان شـروع پـوشش بيمه اي شناسايي مي شود ، همچنين 

در بيمه هاي مســتقيم خسارت پرداختي پس از گزارش وقــوع خسـارت از سوي بيمه گذار و انجام رسيدگيهاي الزم توسط كارشناسـان 
شناسايي هزينه خسارت  -5

. وصول حق بيمه) به عنوان هزينه دوره شناسايي مي شود )   وقوع

براساس مباني تعيين شده براي بيمه هاي غيـر زنـدگي ( به غير از بيمه هاي    ذخيره فني بيمه عمر زماني

زندگي پرداخت شود .

باربري ) محاسبه و در حسابها منظور شده است . 

ذخاير فني معامالت بيمه اتكايي قبولي با رعـايت قواعد مقرر در بندهاي فــوق3-3- ذخاير فني بيمه اتكايي 

 مخارج تحصيل يا تمديد بيمه نامه ها نظير كارمزد پرداختي به نمايندگان ، مخارج صدور بيمه نامه ها و ساير مخارج مربوط ، به محض

صـورت لـزوم ، بـابت بدهي خسارت معوق براساس اطالعاتي كه پس از شناخت اوليه بدست مي آيد ، تعـــديل صورت مي گيرد و اثرات 

مخارج تحصيل  -6

    ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي بيمه هاي زندگي

شركت و پس از صدور حواله خسارت در حسابها شناسايي و ثبت مي شود ، ضمنـا بابت خسـارت واقع شده اي كه پرداخت نشــده است 
و خسارت واقـع شده اي كه گزارش نشده است به موجب مصوبات شورايعالي بيمـه ، ذخـيره مورد نياز برآورد و شـناسـايي مي شود ، در 

3 درصدحق بيمه صادره پس ازكسر حق بيمه اتكايي واگذاري به عالوه ذخاير
فني تكميلي و خطرات طبيعي سال قبل ، ضمنا ميزان ذخيره مذكــور نبـايد 
از20 درصد ميانگين حق بيمه نگهداري بيمه نامه هاي زندگي سه سال گذشته

تجاوز نمايد . 

فني آن به موجب قراردادهاي بيمه هاي زندگي بايد به بيمه گذاران بيـمه هاي
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7- سرمايه گذاري ها

8- دارائي هاي ثابت مشهود و استهالك آن 

روش استهالكنرخ استهالكنرخ دارايي 

مستقيم10 سالهاثاثيه
نزولي%25وسائط نقليه

نزولي%7ساختمان
مستقيم10سالهتجهيزات كامپيوتري

10-تسعير ارز

هزينه دوره وقـوع شنـاسايي مي شود .

دارايي هاي ثابت به قيمت تمام شده پس از كسر استهالك در صـورت هاي مالي منعكس گـرديده اند ، مخارج بهسازي و تعميرات 

. ارزشيابي مي شود ( 32 حسابداري سرمايه گذاري ها (طبق استاندارد شماره

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان -11

. مقررات قانون ماليات هاي مستقيم به نرخ و روش هاي زير مستهلك گرديده اند

دارايي هاي نا مشهود به قيمت تمام شده پس از كسر استهالك ( در صورت لزوم بصورت مستقيم 4ساله ) درصورت هاي مالي منعكس مي گردد .

 اقالم پولي ارزي با نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه و اقالم غير پولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسـب ارز ثبت شده است ، با 
 نرخ رسمي ارز در تـاريخ انجام معـامله تسعيـر مي شود ، تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي به عنوان درآمــد يا 

  براي كاركنان معادل30 روز بر اساس آخرين حقوق و مزايا در مقابل هرسال خدمت ذخيره مزاياي پايان خدمت در نظر گرفته مي شود.

اساسي كه باعث افزايش قابل مالحظه در ظرفيت يا عمر مفيد داراييهاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي گردد، به 
عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شـود ، هزينه هاي نگهداري و تعميرات 
جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استـاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليـه دارايـي انجـام 

دارائي هاي نامشهود و استهالك آن -9

مي شود ، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جـاري تلقي و به سود و زيـان دوره منظـور مي گردد ، دارايـي هاي مـزبـور بـراسـاس 

2-7 آن گروه از سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري طبقه بندي مي شود به اقل بهاي تمـام  
شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمـايه گذاريها و ساير سرمايه گذاريهاي جاري بـه اقل بهاي تمام شده و خـالص ارزش 

. فـروش هـريك ازسرمايه گذاريها ارزشيابي مي شود

1-7 سرمايه گذاري هاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس ازكسر هر گونه ذخيـره بـابت كاهش انباشته در ارزش هر يك از 
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شركت بيمه ما( سهامي عام) 
 

 

1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

6،904،067،25210،638،553،388

4-1571،819،178،08647،222،959،381

4-218،411،132،8294،232،575،088

2،198،028،474726،849،499

873،650،000792،725،000تنخواه گردان ها

 - -
600،206،056،64163،613،662،356جمع 

1392/12/291391/12/30نوع ارز شرح 
ريال ريال 

5،295،089،6801،304،487،783دالرسپرده كوتاه مدت 

13،116،043،1492،928،087،305يورو سپرده كوتاه مدت 

18،411،132،8294،232،575،088

1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

83،173،930،413113،266،496،599سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت نزد بانكها

1،000،000،0001،000،000،000گواهي سپرده بانكي 

-     100،000،000،000اوراق مشاركت 
1217،820،935،53738،820،219،195-5سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي

401،994،865،950153،086،715،794

وجوه در راه 

5-  سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت 

صندوق

2-4-  مانده ارزي حسابهاي ارزي نزد بانك ملت و به شرح زير مي باشد :  

1-4-  از مانده مذكور مبلغ 531،838،233،988 ريال توسط سهامداران بابت افزايش سرمايه واريز شده كه درحساب مربوطه نگهداري شده است.

4-  موجودي نقد

موجودي نزد بانك ها (جاري ريالي)

موجودي نزد بانك ها (ارزي)

موجودي نزد بانك ها (سپرده كوتاه مدت ريالي)

)سهامي عام (شركت بيمه ما   
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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شركت بيمه ما( سهامي عام) 
 

 

)سهامي عام (شركت بيمه ما   
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

1-5-  سرمايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس  در تاريخ ترازنامه شامل موارد زير ميباشد :

ارزش بازاربهاي تمام شدهارزش بازاربهاي تمام شدهتعداد سهامنام شركت سرمايه پذير
ريالريالريالريال

           4،299،000،000           4،276،076،795         12،969،000،000        12،195،658،478   3،000،000 فوالد مباركه اصفهان
- -            8،902،000،000        10،714،047،337      400،000 پااليش نفت تبريز

- -          17،382،000،000        10،101،861،768   2،000،000گروه مپنا
            3،495،600،000           4،671،074،416           7،011،400،000          9،783،237،212   2،200،000ملي صنايع مس ايران

- -          16،318،000،000          9،525،657،145   1،000،000صنايع پتروشيمي خليج فارس
            4،586،600،000           4،651،760،987         11،284،469،322          9،408،915،340      180،462 ارتباطات سيار ايران

          11،820،600،000         10،048،597،340         21،520،240،416          8،831،497،272   8،459،214بانك ملت

            2،293،640،000           1،989،001،162         11،635،500،000          7،108،092،390   1،500،000 حفاري شمال

- -            7،409،000،000          6،859،049،142   1،000،000 سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
- -          10،224،000،000          6،472،131،865   1،000،000 تجارت الكترونيك پارسيان

- -             6،196،690،932           6،442،872،665      860،532 سيمان هگمتان

- -            9،181،000،000          6،111،642،499   1،000،000گسترش نفت و گاز پارسيان
            5،159،699،195           6،000،518،565           9،132،250،000          6،009،051،948      250،000 پتروشيمي خارك

- -            7،606،500،000          5،706،047،962   1،500،000 هلدينگ نفت و گاز تامين
- -            5،105،640،000          5،635،403،530      192،000 نفت بهران

- -            4،895،100،000          5،620،210،565   2،100،000پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
- -            5،703،000،000          5،457،423،126      200،000  نفت پاسارگاد

- -            4،823،100،000          5،202،630،782   1،150،000 ذوب آهن اصفهان
- -            5،034،600،000          5،194،724،178      600،000چادرملو

- -            3،769،600،000          5،170،467،961   1،600،000 سرمايه گذاري سپه
- -            4،547،571،432          4،966،821،098   1،059،546كالسيمين

- -            5،488،400،000          4،859،502،960      400،000 پااليش نفت بندرعباس
- -            4،633،600،000          4،555،940،127   2،000،000 ايران خودرو

           3،777،900،000           4،128،501،409           5،626،921،300          4،158،965،887   1،461،538 سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
            1،828،680،000           1،995،061،931           4،256،100،000          4،113،680،532      300،000 تامين مواد اوليه فوالد صبا نور

- -            3،452،100،000          3،701،338،337      925،000 توسعه صنايع بهشهر
- -            3،530،000،000           3،608،562،669   2،500،000 زامياد

- -            6،260،000،000          3،360،468،822   2،000،000بانك سينا
- -            2،943،000،000          2،982،007،859      500،000 سرمايه گذاري البرز

- -            3،270،000،000          2،806،953،194   1،000،000سرمايه گذاري مسكن شمال غرب
- -            4،520،000،000          2،687،053،277      500،000گروه دارويي سبحان

- -            1،899،900،000          2،575،025،969      450،000كشتيراني ايران
- -            2،002،500،000          2،563،590،324      750،000 سرمايه گذاري صنعت و معدن

- -            2،151،000،000          2،202،555،871   1،000،000 ليزينگ ايران
- -            2،006،000،000          1،761،880،688      500،000 سرمايه گذاري ساختمان ايران

- -            2،314،200،000          1،631،414،359      600،000سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
           1،558،500،000           1،500،000،000           3،600،000،000          1،500،000،000   1،500،000بانك خاورميانه

- -            1،574،000،000          1،381،883،451      400،000 سيمان فارس و خوزستان
- -            1،093،320،000          1،309،245،273      180،000 پاكسان

- -            1،128،094،080          1،117،560،705      587،549 سرمايه گذاري خوارزمي
- -                 52،500،000               52،755،150          5،000گروه صنعتي پاكشو

- -               658،400،000             638،985،032      500،000 ايران خودرو-حق تقدم
- -            2،686،000،000          1،845،609،137   1،000،000 سرمايه گذاري معادن و فلزات-حق تقدم

- -            4،015،500،000          3،055،821،249      500،000نفت و گاز پارسيان-حق تقدم
- -            1،569،600،000          1،031،414،359      600،000سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي-حق تقدم

- -            1،116،274،926          1،380،182،394      219،999 پاكسان-حق تقدم
- -          645،300،000          660،766،761      300،000 ليزينگ ايران-حق تقدم

- -            2،488،500،000          3،520،210،565  2،100،000پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان-حق تقدم
- -             248،348،739            240،116،323     266،183 سرمايه گذاري خوارزمي-حق تقدم

217،820،935،537265،880،221،14739،260،592،60538،820،219،195
-(440،373،410)

217،820،935،53738،820،219،195

1392/12/291391/12/30
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6-  مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان

1392/12/291391/12/30يادداشت الف ـ بيمه گذاران
ريالريالريالريالساير اشخاص : 

190،727،016،095155،679،313،393- 1190،727،016،095-6مطالبات از بيمه گذاران 
36،288،585،33249،907،354،429- 36،288،585،332ساير بيمه گذاران

45،669،649،95325،892،153،603- 245،669،649،953-6اسناد در جريان وصول
5،717،026،1325،258،207،983- 25،717،026،132-6اسناد نزد صندوق

2،316،024،447823،075،409- 2،316،024،447سفته ها و چكهاي برگشتي
280،718،301،959 -280،718،301،959237،560،104،817

1392/12/291391/12/30   نام بيمه گذار
ريالريالريالريال

         144،291،507،734127،582،967،825- 144،291،507،734 بانك ملت
           22،017،693،67213،753،750،650- 22،017،693،672واسپاري ملت 

- 5،270،466،514- 5،270،466،514شركت ملي حفاري ايران 
 (POGC) و شركت نفت و گاز ايران (NIOC) 4،626،873،5406،461،834،064- 4،626،873،540شركت ملي گاز ايران              

             1،014،204،2851،036،221،312- 1،014،204،285شركت صنايع دريا فن قشم (صدف)
- 1،038،202،300- 1،038،202،300شركت ذغال سنگ كرمان

- 2،156،252،822- 2،156،252،822شركت ملي نفت ايران 
(IOOC)2،261،108،665- 2،261،108،665شركت نفت فالت قاره ايران -

- 1،686،099،600- 1،686،099،600شركت آبادراهان پارس
- 1،728،870،600- 1،728،870،600شركت آبادراه گستر پارس
- 1،340،815،180- 1،340،815،180شركت البراتوارهاي رازك

             1،128،646،6926،300،000،000- 1،128،646،692گروه مالي ملت 
                1،029،422،451541،539،629- 1،029،422،451شركت سرمايه گذاري و خدماتي كارگستر مازندران

- 1،136،852،040- 1،136،852،040شوراي خليفه گري ارامنه تهران
190،727،016،095 -190،727،016،095155،676،313،480

2-6- اسناد دريافتني بلندمدت به شرح ذيل مي باشد:
1392/12/291391/12/30

ريالريال
      26،440،317،733     49،092،839،953اسناد در جريان وصول

        5،258،207،983       5،867،026،132اسناد نزد صندوق
      31،698،525،716     54،959،866،085جمع

(548،164،130)(3،573،190،000)كسر مي شود حصه بلندمدت - نقل به يادداشت 6-1
      31،150،361،586     51،386،676،085حصه كوتاه مدت

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
خالص مطالبات

جمع  

جمع 

خالص مطالباتذخيره مطالبات مشكوك الوصول

  1-6 -  بيمه گذاران داراي مانده بدهي بيشتر از يك ميليارد ريال بشرح ذيل قابل تفكيك ميباشد :

)سهامي عام (شركت بيمه ما   
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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تجديد ارائه شده
1392/12/291391/12/30يادداشت 

ريالريال

15،332،153،9281،819،278،289-7پيش پرداختها
12،127،084،7933،910،581،318سود دريافتني سپرده و گواهي سپرده بانكي

9،243،025،15123،591،610،656ساير حسابها و اسناد دريافتني
26،607،269،5592،196،245،212-7طلب از كاركنان

19،591،572،8689،429،868،534بدهكاران ماليات و عوارض 
- 38،681،124،400-7سود سهام دريافتني

61،582،230،69940،947،584،009

1392/12/291391/12/30
ريالريال

302،020،507302،801،108
2،920،000،000770،000،000

781،623،853301،153،125پيش پرداخت ماليات برارزش افزوده 
521،061،568213،576،056

348،150،00026،450،000پيش پرداخت سپرده شركت در مناقصه  
459،298،000205،298،000

5،332،153،9281،819،278،289

2-7- طلب از كاركنان شركت شامل مانده وام هاي اعطايي و همچنين مانده حساب جاري كاركنان به شرح اقالم ذيل مي باشد :

ماندهسهم سود سنوات آتيمانده اصل و سود ماندهسهم سود سنوات آتيمانده اصل و سود 
ريالريالريالريالريالريال

     7،909،568،752        1،662،812،647     9،572،381،399   14،528،464،237      3،053،151،177   17،581،615،414وام ضروري
    2،250،277،775        2،036،501،385     4،286،779،160     2،770،444،392      2،507،252،144     5،277،696،536وام مسكن

        661،292،668-         661،292،668     3،587،536،567-      3،587،536،567مانده جاري كاركنان
14،520،453،2273،699،314،03210،821،139،195   20،886،445،196      5،560،403،321   26،446،848،517مانده پايان دوره

(8،624،893،983)(3،274،157،944)(11،899،051،927)(14،279،175،637)(4،795،857،845)(19،075،033،482)كسر مي شود حصه بلندمدت - نقل به يادداشت 12
2،621،401،300425،156،0882،196،245،212     6،607،269،559         764،545،476     7،371،815،035حصه كوتاه مدت

1392/12/291391/12/30
ريالريالالف - شركتهاي عضو بورس  :

- 1،032،638،400سيمان هگمتان
- 825،000،000بانك سينا

- 700،000،000سرمايه گذاري معادن و فلزات
- 650،000،000فوالد مباركه اصفهان
- 1،720،000،000نفت و گاز پارسيان

- 450،000،000مپنا
- 720،000،000سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

- 60،036،000توسعه صنايع بهشهر
- 25،000،000سرمايه گذاري ساختمان ايران

- 350،000،000پاكسان
- 80،000،000سيمان فارس و خوزستان

- 720،000،000سرمايه گذاري سپه
- 72،900،000آ.س.پ

- 337،500،000سرمايه گذاري صنعت و معدن
7،743،074،400 -

ب - شركتهاي عضو فرا بورس   :
1392/12/291391/12/30

ريالريال
- 450،000،000سرمايه گذاري مسكن شمال غرب
- 450،000،000پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

- 38،050،000بورس انرژي
938،050،000 -

7- ساير حساب ها و اسناد دريافتني :

1-7  پيش پـرداخت ها 

جمع 

جمع  

وديعه اجاره
ييش پرداخت هزينه

پيش پرداخت عوارض شهرداري

ساير ييش پرداختها

3-7 سود سهام دريافتني

1392/12/291391/12/30

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

1392/12/291391/12/30يادداشت 
ريالريال

1235،790،232،939149،483،977،083-8ذخاير حق بيمه 
2144،653،470،02465،510،499،192-8ذخيره خسارت معوق

380،443،702،963214،994،476،275

1-8- ذخاير حق بيمه سهم بيمه گر اتكايي به تفكيك رشته به شرح ذيل مي باشد:

1392/12/291391/12/30رشته بيمه اي
ريالريال

8،368،095،00010،365،815،000باربري
80،238،664،00056،125،709،000آتش سوزي
9،669،473،0007،290،577،000بدنه اتومبيل
22،757،558،00023،153،708،000ثالث اجباري

250،230،000620،898،000ثالث مازاد
2،279،378،0002،135،713،000سرنشين
4،020،532،0001،198،218،000حوادث

10،628،156،00010،536،900،000مهندسي
7،729،187،0004،866،513،000مسئوليت

5،186،528،0004،635،844،000درمان
32،466،143،00017،300،410،000عمر
183،593،944،000138،230،305،000جمع

52،196،288،93911،253،672،083ذخيره رياضي سهم بيمه گر اتكايي
235،790،232،939149،483،977،083جمع ذخاير حق بيمه

2-8- ذخاير خسارت سهم بيمه گر اتكايي به تفكيك رشته به شرح ذيل مي باشد:

1392/12/291391/12/30رشته بيمه اي
ريالريال

9،867،890،9584،655،250،000باربري
80،598،661،20045،870،250،000آتش سوزي
889،015،130707،015،500بدنه اتومبيل
17،549،740،0704،240،025،250ثالث اجباري

4،387،435،018270،639،000ثالث مازاد
721،450،000413،500،000سرنشين
3،400،00045،000،000حوادث

6،271،561،31069،750،000عمر زماني
218،015،954271،683عمرو پس انداز

10،910،325،150867،753،648مهندسي
13،029،677،0468،348،998،250مسئوليت

206،298،18822،045،861درمان
144،653،470،02465،510،499،192جمع

1392/12/291391/12/30يادداشت 
ريالريال

9-1607،403،500،000632،125،000،000
2761،000،000761،000،000-9سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي 

3202،000،0002،100،000-9سرمايه گذاري در ساير شركتها
608،366،500،000632،888،100،000

3-9-  سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها مربوط به سرمايه گذاري در سهام شركت ارزش آفرين اطلس معادل يك درصد و پتروفرآوران اطلس با درصد مالكيت زير يك درصد مي باشد.
. سرمايه گذاري در سهام شركتهاي بورسي مربوط به سرمايه گذاري در بورس انرژي مي باشد -9-2

جمع 

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت نزد بانك ها

جمع  

1-9- از سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت كه نرخ سود مورد تعلق از 20 تا 25 درصد بوده ، بالغ بر 70 ميليارد ريال مربوط به سرمايه گذاري از محل بيمه هاي زندگي مي باشد.

9- سرمايه گذاري هاي بلند مدت :

8- سهم بيمه گران اتكائي از ذخاير فني :
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نقل و انتقاالتاستهالك انباشتهنقل و انتقاالتداراييهايداراييهاي

ماندهماندهماندهوداراييهاياستهالكماندهماندهوفروخته شدهاضافه  شدهمانده

1392/12/291392/12/291391/12/30ساير تغييراتفروخته شدهدوره مالي1392/12/291391/12/30ساير تغييراتطي دوره  ماليطي  دوره مالي1391/12/30
ريالريال

195،781،075،988139،953،930،988- - - - - 195،781،075،988- - 139،953،930،98855،827،145،000زمين 

16،158،139،76689،517،695،23492،220،807،054- - 105،675،835،0008،947،503،9467،210،635،820- - 101،168،311،0004،507،524،000ساختمان و تاسيسات 

1،699،623،39514،399،159،24310،146،689،027- - 16،098،782،638570،932،5021،128،690،893- - 10،717،621،5295،381،161،109تجهيزات كامپيوتري

1،590،354،13512،371،804،3084،912،553،104- - 13،962،158،443542،796،9961،047،557،139- - 5،455،350،1008،506،808،343اثاثه و منصوبات

1،316،636،7282،018،311،2844،282،644،138- (876،371،733)3،334،948،0121،362،095،809830،912،652- (2،309،791،935)- 5،644،739،947وسايل نقليه

20،764،754،024314،088،046،057251،516،624،311- ( 876،371،733) 334،852،800،08111،423،329،25310،217،796،504- ( 2،309،791،935) 262،939،953،56474،222،638،452جمع

داراييهاي در دست تكميل

- 4،792،864،7704،792،864،770- - 4،792،864،770- سفارشات و پيش پرداختهاي سرمايه اي

20،764،754،024318،880،910،827251،516،624،311- ( 876،371،733) 339،645،664،85111،423،329،25310،217،796،504- ( 2،309،791،935) 262،939،953،56479،015،503،222جمع

1-10- كليه دارايي هاي شركت داراي پوشش مناسب بيمه اي مي باشد

افزايش 4،792،864،770 ريال در پيش پرداخت هاي سرمايه اي پرداختي بابت خريد ملك كرمان مي باشد . -10-3
4-10-افزايش 55،827،145،000 ريال در زمين بابت خريد ملك مشهد مي باشد.

5-10-كاهش 2،309،791،935 ريال در وسائط نقليه بابت فروش خودرو از طريق مزايده مي باشد.

مبلغ دفتري ـ ارقام به ريال استهالك انباشته ـ ارقام به ريال

10- دارائيهاي ثابت مشهود:
       جدول بهاي تمام شده و استهالك دارائيهاي ثابت مشهود در پايان سال 1392 به شرح زير مي باشد :

شرح اقالم

بهاي تمام شده يا مبلغ تجديد ارزيابي ـ ارقام  به ريال

2-10- زمين و ساختمان اجاره سرمايه اي شركت طي قرارداد اجاره به شرط تمليك پنجساله - با شرايط انتقال عين مستاجره به ملكيت مستاجر در صورت تسويه كامل مال االجاره در پايان قرارداد در تاريخ 1390/10/29 با بانك ملت تحصيل گرديده است.اقساط ساليانه 43،211،928،000 ريال با نرخ 14 % مي باشد ، نرخ استهالك ساختمان 7 درصد و 
مانده بدهي شركت در قرارداد مذكور 69،516،798،874 ريال مي باشد كه 31،073،104،714 ريال آن حصه جاري بوده كه بايد تا پايان سال 1393 پرداخت گردد .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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11 - دارائيهاي  نا مشهود :

1392/12/291391/12/30يادداشت 
ريالريال

11،786،073،6782،532،215،403-11نرم افزارها
977،638،867879،239،867حق االمتياز ودايع تلفن ها

2،763،712،5453،411،455،270

1-11 - مبلغ دفتري نرم افزارها به شرح ذيل است  :
1392/12/291391/12/30

ريالريال
4،911،166،9004،486،366،900نرم افزارها

(1،954،151،497)(3،125،093،222)كسر مي شود : استهالك انباشته نرم افزار
1،786،073،6782،532،215،403ارزش دفتري 

1392/12/291391/12/30
ريالريال

33،050،0005،050،000موجودي تمبر
14،279،175،6378،624،893،983حصه بلندمدت وام هاي اعطايي به كاركنان شركت - نقل از يادداشت7-3

14،312،225،6378،629،943،983جمع

1392/12/291391/12/30
ريالريال

6،908،088،009781،117،606خسارت پرداختني 
14،144،029،49510،644،382،212پيش پرداخت بيمه گذاران 

2،515،932،6221،583،529،055برگشتي هاي پرداختني
9،284،177،12511،381،827،381نمايندگان

5،875،653،2162،370،778،958مشاركت در منافع پرداختني 
38،727،880،46726،761،635،212جمع

1392/12/291391/12/30
ريالريال

74،102،611،14195،688،872،320مانده عمليات اتكائي اجباري

15،076،470،45613،838،424،279مانده عمليات اتكائي اختياري

89،179،081،597109،527،296،599جمع 

13- بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان :

 مانده حساب فوق به شرح زير قابل تفكيك است:

جمع

12- ساير دارائي ها :

است.

14-  بيمه مركزي ايران

1-14- ازمانده قابل پرداخت به بيمه مركزي مبلغ 25،601،022،262 ريــال تا تاريخ تنظيم اين گزارش بابت عمليات اتكايي اجباري پرداخت گرديده است.ضمنا مبلـــغ
 28،150،211،208 ريال از صورتحساب هاي اتكايي اجباري مربوط به ماه هاي بهمن و اسفند 92 بوده كه تا تاريخ تهيه صورت هاي مالي توسط بيمه مركزي صادر نگرديده 

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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شركت بيمه ما( سهامي عام) 
 

 

1392/12/291391/12/30
ريالريال

1،058،310،847215،160،339ايران
217،600،59450،292،325آسيا
795،153،330233،528،687البرز
8،926،8003،556،221دانا

317،996،335242،185،125پارسيان
58،082،486- دي

82،473،210-معلم
266،953،040122،966،249پاسارگاد

7،553،651،7054،961،848،704اتكايي ايرانيان
- -ايران معين
- 14،509،458كارآفرين

- 432،521،611سامان
698،001،160213،313،633ملت

11،363،624،8806،183،406،979جمع

1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

145،442،947،070116،299،662،561-16بستانكاران
231،073،104،71627،035،558،777-16تعهدات جاري اجاره سرمايه اي

32،602،739،7281،775،770،955-16پيش دريافتها
27،299،831،63941،835،009،249ساير ذخائر

106،418،623،153186،946،001،542جمع

1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

873،982،10178،083،417،203بانك ملت
4،073،970،3054،085،137،350بهسازان ملت

200،100،000 -
124،003،519،18316،822،346،061-1-16ماليات وعوارض ارزش افزوده

11،260،455،3781،236،526،806-1-16وزارت بهداشت
959،738،458-1-1-16نيروي انتظامي
11،087،555،513703،340،364-1-16بيمه پرداختني

1457،886،871468،101،995-1-16كاركنان
1302،510،077359،901،937-1-16صندوق تامين خسارت هاي بدني

1514،967،624259،544،296-1-16جرايم صندوق
12،695،307،2881،666،614،666-1-16مالياتهاي تكليفي و حقوق

- 47،218،213اسناد پرداختني
9،925،474،51711،654،993،425ساير بستانكاران

45،442،947،070116،299،662،561جمع

. 1-1-16- كليه وجوه مكسوره قانوني تا تاريخ تنظيم گزارش پرداخت گرديده است
خالص تعهدات جاري اجاره سرمايه اي به شرح ذيل مي باشد : 16-2-

1392/12/291391/12/30
ريالريال

122،433،796،000165،645،724،001
( 38،020،261،635) ( 21،843،892،409) بهره سنوات آتي 

100،589،903،591127،625،462،366خالص تعهدات اجاره سرمايه اي

( 27،035،558،777) ( 31،073،104،716) كل تعهدات جاري اجاره اي سرمايه 
69،516،798،875100،589،903،589كل تعهدات بلندمدت اجاره اي سرمايه

3-16- پيش دريافتها مربوط به سودهاي واريزي سپرده بانكي و اوراق مشاركت بوده كه طبق شرايط قراردادها پيش از موعد دريافت گرديده است .

. 1392 شامل اقالم زير مي باشد            مانده حساب مذكور در پايان سال

15- بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكائي :

16-  ساير حساب ها و اسناد پرداختني

1-16-  مانده حساب بستانكاران از اقالم زير تشكيل شده است :

شركت گروه مالي ملت

 تعهدات اجاره سرمايه اي

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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خالصه وضعيت مالياتي شركت براي سال هاي 1390 تا سال 1392 در جدول زير آورده شده است :

1391/12/30

مانده ذخيرهمانده ذخيرهتاديه شدهقطعيتشخيصيابرازي
ريالريالريالريالريالريالريالريال

برگ تشخيص- - 0- (22،896،122،046)    139045،570،947،849
برگ تشخيص- - - - 2،786،343،695- 5،734،399،222  1391144،288،924،782
1392227،021،319،287  7،531،700،0590 - - - -

 - -

1-17-در سال 1390 با توجه به زيان فعاليتهاي مشمول ماليات،  شركت فاقد ماليات عملكرد بوده است.لذا با توجه به برگ تشخيص صادره ضمن پذيرش عدم ماليات پذير بودن شركت در سال مذكور، زيان سنواتي مورد قبول واقع نگرديده 
كه اين موضوع مورد اعتراض شركت واقع گرديده است.

2-17-در سال 1391برگ تشخيص صادره به مبلغ 2،786،343،695 ريال بوده كه در اليحه اعتراضيه پيشين نيز منعكس شده كه اين شركت در طي دوره عمل سال 90 از حيث درآمد مشمول ماليات بيمه گري موضوع ماده 109 قانون م .م 
داراي مبالغ قابل كسر از درآمد مشمول ماليات سنوات بعد مي باشد.لذا اليحه اعتراضيه مربوطه مجددا به مراجع قانوني جهت رسيدگي ارائه گرديده است.

3-17-در سال 1392 با توجه به زيان سنواتي فعاليتهاي مشمول ماليات،ذخيره اي بابت ماليات عملكرد سال مورد گزارش منظور نگرديده است.  

1392/12/291391/12/30
ريالريال

21،810،823،7250مانده ابتداي سال
116،000،000،00030،000،000،000سود سهام مصوب

137،810،823،72530،000،000،000جمع
137،810،823،7258،189،176،275سود سهام پرداخت شده طي دوره

021،810،823،725مانده پايان دوره

: سود سهام پرداختني -18

: 17-ذخيره ماليات بر درآمد

سال مالي
1392/12/29

درآمد مشمول مالياتسود ابرازي
نحوه تشخيصماليات

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم 
اتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهداري
ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال

19-1190،957،768،000151،127،801،000342،085،569،000197،394،967،000120،929،895،000318،324،862،000(6،437،199،000)30،197،906،00023،760،707،000138،942،639،84193،362،950،021232،305،589،862

19-2103،148،693،63384،662،431،939187،811،125،57229،131،884،10228،554،082،08357،685،966،18574،016،809،53156،108،349،856130،125،159،38725،902،975،90023،968،834،06649،871،809،966

19-37،718،365،778 -7،718،365،7786،419،330،704 -6،419،330،7041،299،035،074 -1،299،035،0743،491،254،899 -3،491،254،899

301،824،827،411235،790،232،939537،615،060،350232،946،181،806149،483،977،083382،430،158،88968،878،645،60586،306،255،856155،184،901،461168،336،870،640117،331،784،087285،668،654،727جمع

19- ذخائر حق بيمه :

ذخاير حق بيمه ، بيمه هاي زندگي

1392/12/29

كل

افزايش ( كاهش)  سال 1391/12/301392/12/29

ذخيره حق بيمه بيمه هاي غير زندگي

ذخيره برگشت حق بيمه

افزايش ( كاهش)  سال 1391/12/30

كل كلكليادداشت

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم 
اتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهداريرشته بيمه اي

ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال

7،970،614،4604،732،381،163(3،238،233،297)(2،348،829،000)(1،997،720،000)(351،109،000)1،380،481،0008،368،095،0009،748،576،0001،731،590،00010،365،815،00012،097،405،000باربري

49،333،299،89737،155،483،85786،488،783،754(44،580،524،000)24،112،955،000(68،693،479،000)19،977،925،00080،238،664،000100،216،589،00088،671،404،00056،125،709،000144،797،113،000آتش سوزي

31،486،654،0009،669،473،00041،156،127،00017،497،384،0007،290،577،00024،787،961،00013،989،270،0002،378،896،00016،368،166،00013،273،950،4355،530،813،01418،804،763،449بدنه اتومبيل

18،236،415،00053،602،134،34222،334،224،80975،936،359،151(396،150،000)74،201،459،00022،757،558،00096،959،017،00055،568،894،00023،153،708،00078،722،602،00018،632،565،000ثالث اجباري

1،411،699،930588،207،9711،999،907،901(1،179،259،000)(370،668،000)(808،591،000)681،565،000250،230،000931،795،0001،490،156،000620،898،0002،111،054،000ثالث مازاد

7،418،097،0002،279،378،0009،697،475،0005،125،714،0002،135،713،0007،261،427،0002،292،383،000143،665،0002،436،048،0004،977،242،7282،073،849،9707،051،092،698سرنشين

12،983،101،0004،020،532،00017،003،633،0002،875،742،0001،198،218،0004،073،960،00010،107،359،0002،822،314،00012،929،673،0001،842،519،572767،708،6552،610،228،227حوادث

8،907،494،4227،363،623،587(1،543،870،835)3،014،010،00010،628،156،00013،642،166،0001،627،456،00010،536،900،00012،164،356،0001،386،554،00091،256،0001،477،810،000مهندسي

25،161،035،0007،729،187،00032،890،222،00011،680،585،0004،866،513،00016،547،098،00013،480،450،0002،862،674،00016،343،124،0009،955،596،8074،147،767،92014،103،364،727مسئوليت

14،653،441،0005،186،528،00019،839،969،00011،126،042،0004،635،844،00015،761،886،0003،527،399،000550،684،0004،078،083،0009،328،300،2623،886،784،94313،215،085،205درمان

30،197،906،00023،760،707،000138،942،639،84193،362،950،021232،305،589،862( 6،437،199،000) 190،957،768،000151،127،801،000342،085،569،000197،394،967،000120،929،895،000318،324،862،000جمع

افزايش ( كاهش)  سال 1392/12/29 افزايش ( كاهش)  سال 1391/12/30ذخيره حق بيمه 1391/12/30
1-19- ذخيره حق بيمه بيمه هاي غير زندگي :

ذخيره حق بيمه 1392/12/29

كلكل كلكل

21



   

سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم 
اتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهداري
ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال

69،661،692،63352،196،288،939121،857،981،57213،754،488،10211،253،672،08325،008،160،18555،907،204،53140،942،616،85696،849،821،38710،589،695،2006،732،539،36517،322،234،565ذخيره حق بيمه،بيمه هاي  زندگي

33،487،001،00032،466،143،00065،953،144،00015،377،396،00017،300،410،00032،677،806،00018،109،605،00015،165،733،00033،275،338،00015،313،280،70017،236،294،70132،549،575،401ساير ذخاير حق بيمه،بيمه هاي زندگي

103،148،693،63384،662،431،939187،811،125،57229،131،884،10228،554،082،08357،685،966،18574،016،809،53156،108،349،856130،125،159،38725،902،975،90023،968،834،06649،871،809،966جمع

: 2-19- ذخاير حق بيمه ، بيمه هاي زندگي
افزايش ( كاهش)  1391/12/30افزايش ( كاهش)  1392/12/29  

كلكل كل

ذخاير حق بيمه 1391/12/30ذخاير حق بيمه 1392/12/29

كل

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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افزايش ( كاهش) افزايش ( كاهش) ذخيره ذخيره 
1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30رشته بيمه اي

ريالريالريالريال
717،415،629(422،629،576)825،965،7921،248،595،368باربري

(187،107،325)(1،236،121،603)705،619،0241،941،740،627آتش سوزي
1،422،170،681720،327،798701،842،883594،129،395بدنه اتومبيل
948،054،996538،025،874410،029،122526،841،126ثالث اجباري

10،702،265(8،186،009)3،199،83611،385،845ثالث مازاد
146،425،29750،203،80296،221،49549،328،381سرنشين
36،691،6135،963،44830،728،1652،026،089حوادث

19،644،2758،723،58610،920،6893،311،514عمر زماني
256،778،173(71،920،112)236،529،495308،449،607مهندسي
2،214،141،013831،863،2301،382،277،783830،121،768مسئوليت

1،159،923،756754،051،519405،872،237687،707،884درمان
7،718،365،7786،419،330،7041،299،035،0743،491،254،899جمع

كلسهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم 
اتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهداري
ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال

81،579،418،06662،344،638،687143،924،056،753      215،390،610،320        136،247،639،48879،142،970،832     156،587،498،773    65،510،499،192        91،076،999،581        371،978،109،093        144،653،470،024      227،324،639،069        1-20ذخيره خسارت معوق

11،947،918،620- 11،947،918،620(17،951،609،181)- (17،951،609،181)17،951،609،181      - 17،951،609،181        - - - 2-20ذخيره ريسك هاي منقضي نشده

227،324،639،069144،653،470،024371،978،109،093109،028،608،76265،510،499،192174،539،107،954118،296،030،30779،142،970،832197،439،001،13993،527،336،68662،344،638،687155،871،975،373جمع

كلكليادداشت

1391/12/30

كل

افزايش ( كاهش)   1391/12/30

: ذخيره برگشت حق بيمه -19-3

: 20- ذخاير خسارت معوق
افزايش ( كاهش)   1392/12/29 1392/12/29

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

   

سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم سهم 
اتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهدارياتكايينگهداريرشته بيمه اي

ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال
22،245،644،1639،867،890،95832،113،535،12113،545،750،0004،655،250،00018،201،000،0008،699،894،1635،212،640،95813،912،535،1219،795،750،0003،405،250،00013،201،000،000باربري

57،587،022،68080،598،661،200138،185،683،88032،910،750،00045،870،250،00078،781،000،00024،676،272،68034،728،411،20059،404،683،88029،157،000،00044،619،000،00073،776،000،000آتش سوزي
3،183،430،774889،015،1304،072،445،9042،121،046،500707،015،5002،828،062،0001،062،384،274181،999،6301،244،383،9041،652،296،500550،765،5002،203،062،000بدنه اتومبيل
62،843،005،39717،549،740،07080،392،745،46712،720،075،7504،240،025،25016،960،101،00050،122،929،64713،309،714،82063،432،644،46712،624،263،2504،208،087،75016،832،351،000ثالث اجباري

15،710،751،3494،387،435،01820،098،186،367811،917،000270،639،0001،082،556،00014،898،834،3494،116،796،01819،015،630،367776،479،500258،826،5001،035،306،000ثالث مازاد
2،583،405،000721،450،0003،304،855،0001،240،500،000413،500،0001،654،000،0001،342،905،000307،950،0001،650،855،0001،240،500،000413،500،0001،654،000،000سرنشين
135،000،00045،000،000180،000،000(161،640،000)(41،600،000)(120،040،000)14،960،0003،400،00018،360،000135،000،00045،000،000180،000،000حوادث

9،624،721،8936،271،561،31015،896،283،20385،250،00069،750،000155،000،0009،539،471،8936،201،811،31015،741،283،20385،250،00069،750،000155،000،000عمر زماني
467،918،672218،015،954685،934،626332،056271،683603،739467،586،616217،744،271685،330،887332،056271،683603،739عمرو پس انداز

7،837،127،27110،910،325،15018،747،452،4212،393،245،945867،753،6483،260،999،5935،443،881،32610،042،571،50215،486،452،8282،393،245،945867،753،6483،260،999،593مهندسي
44،330،849،40213،029،677،04657،360،526،44825،046،994،7488،348،998،25033،395،992،99819،283،854،6544،680،678،79623،964،533،45023،807،844،7487،935،948،25031،743،792،998مسئوليت

(118،058،577)(29،514،644)(88،543،933)895،802،468206،298،1881،102،100،65666،137،58222،045،86188،183،443829،664،886184،252،3271،013،917،213درمان
227،324،639،069144،653،470،024371،978،109،09391،076،999،58165،510،499،192156،587،498،773136،247،639،48879،142،970،832215،390،610،32081،579،418،06662،344،638،687143،924،056،753جمع

1-1-20- طبق تبصره 2 ماده 10 آئين نامه 58 و 58/2 شوراي عالي بيمه اخذ حداقل ذخيره خسارت معوق واقع شده اما اعالم نشده (IBNR) الزامي است. IBNR با تائيد هيات مديره در كليه رشته هاي مهندسي و رشته هاي خاص و نيز عمر گروهي 7% و براي ساير رشته ها 10% در نظر گرفته شده است. 

افزايش ( كاهش)  افزايش ( كاهش)  ذخيره ذخيره رشته بيمه اي

1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

ريالريالريالريال

(4،965،686،388)- - - باربري 

- - - - آتش سوزي

- - - - مهندسي

- - - - ثالث

16،913،605،008(17،951،609،181)17،951،609،181- مسئوليت 

11،947،918،620( 17،951،609،181) 017،951،609،181جمع

كل كل

2-20- ذخيره ريسك هاي منقضي نشده :

1-20- ذخيره خسارت معوق :
ذخاير خسارت معوق  1392/12/29

كل

افزايش ( كاهش)   1392/12/29  ذخاير خسارت معوق 1391/12/30

كل

افزايش ( كاهش)  1391/12/30
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رشته بيمه اي
1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

ريالريالريالريالريالريال
- - 650،297،455477،135،841173،161،614261،764،822باربري

- - 6،147،594،5604،063،785،6662،083،808،89440،032،131،353آتش سوزي
- - 2،475،588،168491،760،2881،983،827،880270،468،158بدنه اتومبيل
- - 6،050،527،444228،340،9645،822،186،480125،587،530ثالث اجباري
- - 135،777،73413،955،545121،822،1897،675،550ثالث مازاد
- - 568،089،22917،872،070550،217،1599،829،638سرنشين
- - 474،455،737108،549،960365،905،77759،702،478حوادث

- - 3،632،303،052344،716،5703،287،586،482189،594،114عمر زماني
-            823،963،943(2،747،799)1،846،148،111- 1،846،148،111عمرو پس انداز

- - 568،438،972304،655،408263،783،564157،397،211مهندسي
- - 1،737،263،750176،973،7041،560،290،04697،335،537مسئوليت

- - 1،272،967،002223،177،1451،049،789،857122،747،430درمان
25،559،451،2146،450،923،16119،108،528،05341،331،486،022823،963،9430جمع

1392/12/291391/12/30رشته بيمه اي
ريالريال

145،473،647،91213،685،038،199اتش سوزي 
7،814،151،27613،187،383،523مهندسي

495،432،816377،312،553مسئوليت 
15،134،086،9802،332،493،340بدنه
168،917،318،98429،582،227،615جمع

21- ساير ذخاير فني :

22- حق بيمه سالهاي آتي :

(كاهش)ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي ذخيره مشاركت در منافعافزايش

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

25



 

23- ذخيره پايان خدمت كاركنان
1392/12/291391/12/30

ريالريال
2،515،473،049629074833مانده اول سال 

4،425،868،0082،266،448،453افزايش طي سال كاركنان  
(380،050،237)(923،915،310)كاهش طي سال

6،017،425،7472،515،473،049جمع

24- سرمايه :

درصد سهامتعداد سهام

60،000،00015
60،000،00015

49،003،00412شركت تعاوني خردمندان صابرعصر
40،000،00010

32،471،0528شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان
28،229،3507شركت گروه مالي ملت 

18،064،7915شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان
16،000،0004سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت

16،000،0004شركت پااليش نفت جي 
80،231،80320ساير سهامداران 

400،000،000100جمع
-600،000،000افزايش سرمايه در جريان

كسر مي شود:
-24،156،833بدهي صاحبان سهام

975،843،167100

در تاريخ ترازنامه مي باشد.

1391/12/30
ريال

9،567،993،6312،278،547،392مانده در ابتداي سال
11،351،065،9647،289،446،239انتقال از محل سود خالص

20،919،059،5959،567،993،631مانده در پايان سال

شرح
ريال

19،135،987،2634،557،094،785مانده در ابتداي سال
22،702،131،92914،578،892،478انتقال از محل سود خالص

41،838،119،19219،135،987،263مانده در پايان سال

بانك ملت 

25- اندوخته قانوني :

2-24- سهامداران عمده در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشند :

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك ملت 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان بانك ملت 

600 ميليارد ريال ) از محـل مطالبات حال شــده به ميزان ) 1،000 ميليارد ريال 400 ميليارد ريال به 1-2-24- افزايش سرمايه در جريان از مبلغ
1392/12/10 بدهي صاحبان سهام به مبلغ 24،156،833،000 ريال سهامداران و آورده نقدي مي باشد و با توجه به پايان مهلت استفاده از حق تقدم در تاريخ

نام سهامدار

1-24- شركت با سرمايه متشكل از  400 ميليون سهم با نام 1،000  ريالي تماما پرداخت شده در تاريخ 1390/04/13 طي شمــاره ثبت 407563 به ثبـــت
رسيده است . مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1392/08/20 افزايش سرمايه شركت را از مبلغ 400ميليارد ريال به مبلغ 1،000 ميليارد ريال از محل مطالبات 

حال شده سهامداران و آورده نقدي تصويب نمود. 
همچنين مجمع با انجام افزايش سرمايه شركت از 1،000 ميليارد ريال به مبلغ 2،500 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي آنها 
موافقت و اختيار عملي نمودن آن را به مدت 2 سال به هيات مديره تفويض نمود تا هيات مديره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهـــادار نسبت به 

عملي نمودن آن اقدام نمايند.

شرح

ريال

اندوخته مذكور در اجراي مصوبات شورايعالي بيمه محاسبه و در حساب منظور شده است ، گردش اين حساب به شرح زير است :

اندوخته مذكور در اجراي مفاد 140 و 238 اصالحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه شركت محاسبه و در حسابها منظور شده است ، گردش اين

1392/12/29

: 26- اندوخته سرمايه اي

ريال
1392/12/29

1391/12/30

حساب  به شرح زير است :

1-26- اندوخته سرمايه اي بر مبناي آئين نامه شماره 61 شورايعالي بيـمه مصوب 1388/12/19 محـاسبه و درحسـاب ها منظور گرديده است .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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بيمه نامه هاي صـادره
1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال
21،211،678،91622،598،244،556(11،306،432،115)(3،557،838،672)                  -                  -33،904،676،671          9،992،514،38822،112،056،15114،777،003،20011،792،620،52024،769،517،588باربري

205،227،433،303274،550،272،171(1،080،399،951)(22،607،781،654)                  -                  -275،630،672،122       191،663،715،989244،678،087،12036،171،498،96830،952،585،002227،835،214،957آتش سوزي
82،697،528،16544،658،067،387(2،100،813،181)(3،888،626،001)                  -                  -46،758،880،568          13،878،579،3937،395،253،27272،707،574،77339،363،627،29686،586،154،166بدنه اتومبيل
242،603،518،740141،514،665،661(1،409،351،896)(949،104،346)                  -                  -142،924،017،557        34،107،640،18325،884،394،830209،444،982،903117،039،622،727243،552،623،086ثالث اجباري

5،354،742،8842،994،770،684(5،012،317)(9،557،480)                  -                  -2،999،783،001           1،543،876،931543،278،6523،820،423،4332،456،504،3495،364،300،364ثالث مازاد
22،948،555،85513،204،893،166(217،976،790)(81،047،296)                  -                  -13،422،869،956          3،044،443،2142،430،962،07119،985،159،93710،991،907،88523،029،603،151سرنشين
42،091،443،3617،318،107،655(10،114،426)(306،889،422)                  -                  -7،328،222،081         10،404،906،3603،191،796،96131،993،426،4234،136،425،12042،398،332،783حوادث

186،431،673،39189،662،270،594(13،700،056)(1،359،380،800)                  -                  -89،675،970،650       36،589،936،0559،051،984،835151،201،118،13680،623،985،815187،791،054،191عمر زماني
135،734،391،70748،086،944،086                     -                   -                  -                  -48،086،944،086       13،945،956،3399،815،811،684121،788،435،36838،271،132،402135،734،391،707عمرو پس انداز

27،519،811،23725،333،079،059(1،617،008،667)(3،084،198،091)                  -                  -26،950،087،726          16،333،446،35418،881،249،30514،270،562،9748،068،838،42130،604،009،328مهندسي
78،011،605،52131،205،375،232(2،653،388،172)(7،419،354،631)                  -                  -33،858،763،404          11،281،703،0719،679،492،70474،149،257،08124،179،270،70085،430،960،152مسئوليت

43،393،296،62730،331،321،424(2،286،274،898)(20،759،697،170)                  -                  -32،617،596،322          18،928،764،2408،800،437،05645،224،229،55723،817،159،26664،152،993،797درمان
1،093،225،679،707731،458،011،675(22،700،472،469)(64،023،475،563)361،715،482،517362،464،804،641795،533،672،753391،693،679،5031،157،249،155،270754،158،484،14400جمع 

رشته بيمه اي 
1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

ريالريالريالريالريالريال
4،241،979،4115،649،561،13711،197،645،7188،223،189،35215،439،625،12913،872،750،489باربري 

40،730،119،73568،637،568،43495،037،017،11317،186،229،129135،767،136،84885،823،797،563آتش سوزي
16،569،932،16011،164،516،848--16،569،932،16011،164،516،848بدنه اتومبيل
48،530،636،06235،378،666،416--48،530،636،06235،378،666،416ثالث اجباري

1،294،003،242748،692،672--1،294،003،242748،692،672ثالث مازاد
4،607،983،8943،301،223،300--4،607،983،8943،301،223،300سرنشين
8،321،533،9271،829،521،000--8،321،533،9271،829،521،000حوادث

75،384،016،35740،348،473،361--75،384،016،35740،348،473،361عمر زماني
58،420،488،51920،486،315،704--58،420،488،51920،486،315،704عمر و پس انداز

6،485،087،7226،323،927،59212،241،938،0488،719،205،20418،727،025،77015،043،132،796مهندسي
15،697،379،6307،800،524،5371،150،000500،00015،698،529،6307،801،024،537مسئوليت

8،400،301،3847،582،825،172--8،400،301،3847،582،825،172درمان
288،683،462،043209،251،816،173118،477،750،87934،129،123،685407،161،212،922243،380،939،858جمع 

1392 بشرح ذيل تفكيك و طبقه بندي شده است : حق بيمه هاي صادره  شركت در پايان سال  -27

حق بيمه اتكائي اجباري

1-27 حق بيمه هاي مستقيم مربوط به واحد  صدور مركزي بيمه ما  بوده و حق بيمه هاي غير مستقيم مربوط به نمايندگان شركت مي باشد . 

28- حق بيمه اتكائي واگذاري :

جمع كل - (  ارقام به ريال) برگشتيحق بيمه قبولي اتكائيجمعحق بيمه غير مستقيمحق بيمه مستقيم

. از حق بيمه هاي صادره را نزد بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران اتكائي اجباري نموده است %40 و  بيمه هاي زندگي %20 71 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري از بابت بيمه هاي غير زندگي بيمه ما طبق ماده  -28-1   

جمع كل حق بيمه اتكائي اختياري

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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   29- هزينه خسارت : 

1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30رشته بيمه اي 
ريالريالريالريالريالريال

1،052،230،977439،423،05113،912،535،12113،201،000،00014،964،766،09813،640،423،051باربري

48،054،000،03911،312،707،97559،404،683،88073،776،000،000107،458،683،91985،088،707،975آتش سوزي

26،884،592،4179،195،786،2001،244،383،9042،203،062،00028،128،976،32111،398،848،200بدنه اتومبيل

85،046،833،5787،063،727،06463،432،644،46716،832،351،000148،479،478،04523،896،078،064ثالث اجباري

19،015،630،3671،035،306،00019،047،670،3671،035،306،000- 32،040،000ثالث مازاد

5،131،750،0003،795،0001،650،855،0001،654،000،0006،782،605،0001،657،795،000سرنشين

180،000،0003،164،781،9881،215،366،378(161،640،000)3،326،421،9881،035،366،378حوادث 

91،303،695،17115،340،272،40115،741،283،203155،000،000107،044،978،37415،495،272،401عمر زماني

2،184،790،265184،694،617685،330،887603،7392،870،121،152185،298،356عمر وپس انداز

2،666،584،6063،189،574،95415،486،452،8283،260،999،59318،153،037،4346،450،574،547مهندسي

18،966،785،1273،874،486،38223،964،533،45031،743،792،99842،931،318،57735،618،279،380مسئوليت

26،835،501،5297،274،134،244(118،058،577)25،821،584،3167،392،192،8211،013،917،213درمان

310،471،308،48459،032،026،843215،390،610،320143،924،056،753525،861،918،804202،956،083،596جمع

اضافه ميشود :

  11،947،918،620(17،951،609،181)     11،947،918،620(17،951،609،181)- - ريسك منقضي نشده 

214،904،002،216 507،910،309،623         155،871،975،373       59،032،026،843197،439،001،139  310،471،308،484   جمع

جمع افزايش ( كاهش)  ذخاير خسارتخسارت پرداختي 

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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30- خسارت سهم بيمه گران اتكايي :

1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30رشته بيمه اي 
ريالريالريالريالريالريال

5،961،469،3293،517،131،489            5،212،640،9583،405،250،000             748،828،371111،881،489باربري
64،263،501،54547،718،484،569          44،619،000،000           34،728،411،200          29،535،090،3453،099،484،569آتش سوزي
6،363،932،8812،822،621،485               550،765،500                181،999،630          6،181،933،2512،271،855،985بدنه اتومبيل
33،584،298،4496،213،896،997            4،208،087،750           13،309،714،820          20،274،583،6292،005،809،247ثالث اجباري

4،124،434،135258،826،500               258،826،500              4،116،796،018- 7،638،117ثالث مازاد
1،533،175،000413،500،000               307،950،000413،500،000- 1،225،225،000سرنشين
382،735،981303،841،595                 45،000،000                  -41،600،000             424،335،981258،841،595حوادث 

47،273،341،4397،361،737،800                 69،750،000             6،201،811،310          41،071،530،1297،291،987،800عمر زماني
1،016،085،10221،328،285                     271،683                217،744،271               798،340،83121،056،602عمرو پس انداز

11،852،585،6571،941،857،231               867،753،648           10،042،571،502          1،810،014،1551،074،103،583مهندسي
9،298،734،8239،245،050،862            7،935،948،250              4،680،678،796          4،618،056،0271،309،102،612مسئوليت 

      6،041،173،6321،819،736،541,00(29،514،644)184،252،327          5،856،921،3051،849،251،185درمان
      191،695،467،97381،638،013،354      62،344،638،687          79،142،970،832      112،552،497،14119،293،374،667جمع

سال مالي  منتهي بهسال مالي  منتهي بهسهم اتكائيسهم اتكائي1 -30-خسارت دريافتي از بيمه گران اتكايي به شرح زير تفكيك مي گردد:
1392/12/291391/12/30اختيارياجباري
ريالريالريالريال

111،881،489                              748،828،371               510،368،376                238،459،995باربري 
3،099،484،569                       29،535،090،345          17،877،676،288            11،657،414،057آتش سوزي
2،271،855،985                         6،181،933،251-              6،181،933،251بدنه اتومبيل
2،005،809،247                       20،274،583،629-             20،274،583،629ثالث اجباري
-                     7،638،117-                     7،638،117ثالث مازاد
-               1،225،225،000-              1،225،225،000سرنشين
258،841،595                              424،335،981-                 424،335،981حوادث 
7،291،987،800                       41،071،530،129-            41،071،530،129عمر زماني

21،056،602                                798،340،831-                 798،340،831عمرو پس انداز
1،074،103،583                         1،810،014،155            1،171،006،618                639،007،537مهندسي
1،309،102،612                         4،618،056،027-               4،618،056،027مسئوليت 
1،849،251،185                         5،856،921،305-              5،856،921،305درمان
      19،293،374،667          112،552،497،141         19،559،051،282        92،993،445،859جمع

جمع افزايش ( كاهش)  ذخاير خسارتخسارت دريافتي از بيمه گران اتكائي

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

 31ـ هزينه كارمزد و كارمزد منافع : 

1392/12/291391/12/30كارمزد نمايندگانكارمزد قبوليكارمزد مشاركت درمنافع
ريالريالريالريالريال

1،043،959،6561،043،959،656853،203،122             - - باربري 
4،255،038،4194،255،038،4192،902،265،721             - - آتش سوزي
8،959،709،0108،959،709،0104،236،213،708             - - بدنه اتومبيل
11،864،037،39711،864،037،3976،024،152،339           - - ثالث اجباري
281،563،949281،563،94976،584،414                - - ثالث مازاد
1،125،241،2601،125،241،260497،704،088             - - سرنشين
9،433،598،4729،433،598،472931،230،328             - - حوادث

17،880،850،08117،880،850،0811،668،901،271           - - عمر زماني
24،430،433،20824،430،433،20810،134،812،859           - - عمرو پس انداز

1،017،049،6931،017،049،693313،859،817             - - مهندسي
16،418،797،23216،418،797،2325،555،460،962           - - مسئوليت 
1،978،421،5721،978،421،572985،042،755             - - درمان
98،688،699،94998،688،699،94934،179،431،384- - جمع

اضافه ميشود :
        3،504،874،2583،504،874،258                       3،504،874،258كارمزد مشاركت در منافع نمايندگان 

3،504،874،258   -102،193،574،207       102،193،574،20734،179،431،384

 32-  درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكائي :

1392/12/291391/12/30
ريالريالريالريال

4،616،701،4083،887،579،275         3،776،443،267             840،258،141باربري 
43،678،730،20924،878،886،746       32،362،121،850         11،316،608،359آتش سوزي
3،645،385،0732،469،809،284-           3،645،385،073بدنه اتومبيل
2،919،687،3661،804،708،597-            2،919،687،366ثالث اجباري
81،522،203595،412،150-                81،522،203ثالث مازاد
912،380،80742،965،684-              912،380،807سرنشين
1،991،026،775448،232،646-           1،991،026،775حوادث

12،817،488،9105،359،852،259-         12،817،488،910عمر زماني
16،641،726،4815،712،188،570-          16،641،726،481عمر و پس انداز

3،358،592،0492،853،432،230         2،496،023،617             862،568،432مهندسي
2،716،849،9101،613،806،623                  282،500           2،716،567،410مسئوليت 
1،249،962،9952،103،127،051-           1،249،962،995درمان
94،630،054،18651،770،001،115   55،995،182،95238،634،871،234جمع

83 شوراي عالي محاسبه و پرداخت مي گردد. 29 و كارمزد نمايندگان مربوط به فروش بيمه نامه ها توسط شبكه فروش غير مستقيم مي باشدكه طبق آئين نامه هاي شماره -31-1   

جمع كل

 كارمزد دريافتي 
اختياري

      اقالم تشكيل دهنده اين حساب در پايان سال 1392 بشرح زير مي باشد :

جمع كل
 كارمزد دريافتي اجباري

رشته بيمه اي

       مانده كارمزد پرداختي در پايان سال 1392 از اقالم ذيل تشكيل شده است :

رشته بيمه اي
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33- هزينه صندوق تامين خسارتهاي بدني :
1392/12/291391/12/30

ريالريال
9،704،141،1855،306،800،502سهم هزينه صندوق تامين خسارتهاي بدني

9،704،141،1855،306،800،502جمع

34- ساير درآمدها و هزينه هاي بيمه اي  :
1392/12/291391/12/30الف ـ در آمدهاي بيمه اي :

ريالريال
4،223،255،4735،203،655،481درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز

5،418،136،3513،942،858،526سهم بيمه مركزي از 10% وزارت بهداشت 
993،600،0003،537،867،107سهم بيمه مركزي از بودجه نيروي انتظامي  

384،384،58764،526،877درآمد متفرقه
11،019،376،41112،748،907،991حمع 

ب ـ هزينه هاي بيمه اي :
(15،771،434،096)(27،090،681،748)هزينه 10% وزارت بهداشت 

(14،151،468،431)(4،968،000،000)هزينه 10% نيروي انتظامي
- (21،981،741،744)ساير

- - بيست درصد سود ثالث (ماده 27 قانون ثالث)
(29،922،902،527)(54،040،423،492)جمع 

(17،173،994،536)(43،021،047،081)جمع كل 

35-درآمد سرمايه گذاري ها  :
1392/12/291391/12/30يادداشت 

ريالريال
128،469،413،504   135،876،007،191   سود سپرده هاي بانكي بلندمدت 

17،877،411           16،148،468،493     سود اوراق مشاركت 
860،112،159         199،999،980         سود گواهي سپرده 

- 14،411،696،900     سود سهام شركت هاي بورسي 
- 1،967،242،400      سود سهام شركت هاي فرابورسي

     33،782،875،8018،476،247،653    سود سپرده هاي بانكي كوتاه مدت 
     16،662،955،0531،171،248،243     سود و زيان حاصل از خريد و فروش سهام و حق تقدم

(440،373،410)        440،373،410خالص افزايش( كاهش) ارزش سهام
219،489،619،228138،554،525،560جمع 

184،197،997،17621،762،806،252-35خالص در آمد سرمايه گذاري حاصل از محل ذخاير فني 
135،291،622،052116،791،719،308خالص در آمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع

1-35 -تفكيك درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني :
1392/12/291391/12/30

ريالريال
7،145،887،884139،659،217درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي

77،052،109،29221،623،147،035درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي
84،197،997،17621،762،806،252 جمع درآمد سرمايه گذاري حاصل از محل ذخاير فني 

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

36-1100،148،609،08950،755،967،880
36-294،876،112،32853،722،909،625

11،388،738،22910،637،762،822
206،413،459،646115،116،640،327جمع 

1392/12/291391/12/30
ريالريال

28،810،211،3816،050،018،248
5،302،780،8972،314،271،042هزينه غذا

8،183،794،0343،737،224،205
1،151،310،317810،787،921
7،167،508،8014،012،570،851
3،477،606،4135،074،655،426
9،277،463،3805،030،282،849

0840،000
1،290،921،027487،876،653
204،486،241175،876،768

3،662،832،0791،901،334،636
2،689،182،8961،077،151،706
1،424،659،568806،939،688
1،236،641،9561،828،259،792

47،096،660143،307،371آرم ترافيك، جرائم
705،453،00086،533،000

2،635،447،0041،920،953،333حق المشاوره 
4،831،020،7502،551،116،374 كتب،نشريات،چاپ،كپي و تايپ

2،690،267،2501،374،150،100پروژه جام زندگي
2،982،851،4131،354،144،476حق الزحمه خدمات

252،000،000184،842،104حق حضور در جلسات هيات مديره
- 551،554،692هزينه هاي سرمايه گذاري كاركنان

11،573،519،3309،832،831،337
100،148،609،08950،755،967،880

هزينه استهالك 

حسابرسي

: هزينه هاي اداري ، عمومي وپرسنلي -36

جمع 

حق بيمه 

اياب و ذهاب و ماموريت

پست ، تلفن ، نمابر

ملزومات ، نوشت افزار و قطعات مصرفي
اجاره محل و عوارض

سوخت ، آب ، برق و گاز

آبدراخانه ، پذيرايي و تنظيفات 

خدمات كامپيوتر

هزينه هاي اداري و عمومي 
هزينه هاي پرسنلي

خدمات حقوقي و ثبتي

1-36ـ هزينه هاي اداري و عمومي

آگهي و تبليغات 

تعميرات و نگهداري و لوازم يدكي غير از وسائط نقليه

ساير

نگهداري ، تعميرات و لوازم يدكي وسائط نقليه

تابلو 

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 
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)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  

1392اسفند ماه   29سال مالي منتهي به 

1392/12/291391/12/30يادداشت
ريالريال

35،401،112،53823،053،507،238حقوق كاركنان 
8،266،913،6454،579،135،379فوق العاده خاص ( حق جذب )

6،993،396،4775،575،865،763اضافه كاري
8،494،920،9494،668،040،298حق بيمه سهم شركت 

542،789،862266،708،166حق اوالد 
305،793،082874،407،564كمك هزينه خواربار ، مسكن 

3،629،759،0731،829،125،282عيدي
4،503،562،4142،215،380،321سنوات

1،084،524،891953،467،937فوق العاده ماموريت 
125،653،339،3979،707،271،677-2-36ساير 

94،876،112،32853،722،909،625

1-2-36 - از مبلغ ساير هزينه ها مبلغ 15،063،573،827 ريال بابت هزينه پاداش پرسنل و مبلغ  1،388،481،426 ريال بابت كمكهاي غيرنقدي مي باشد.

1392/12/291391/12/30
ريالريال

16،176،369،22519،689،288،566بهره تعهدات سرمايه اي 
372،346،020           202،666،664ساير هزينه هاي مالي 

16،379،035،88920،061،634،586
 

1392/12/291391/12/30
ريالريال

- 5،954،997،847درآمد حاصل از تسعير ارز 
3،619،418،500660،173،149درآمدهاي متفرقه 

9،574،416،347660،173،149

2-36 ـ هزينه هاي پرسنلي

خالص ساير درآمدها و هزينه ها

جمع

37- هزينه هاي مالي :    

: ساير درآمد ها و هزينه هاي غير بيمه اي  -38
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صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير است : 
1392/12/291391/12/30

ريالريال
233،825،938،829163،690،386،219سود (زيان )عملياتي 

11،388،738،22910،637،762،822هزينه استهالك
3،501،952،6981،886،398،216خالص افزايش درذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
(190،341،944،976)(43،158،197،142)كاهش (افزايش) مطالبات از بيمه گزاران و نمايندگان

(50،123،809،261)(20،634،646،690)كاهش (افزايش) ساير حسابها و اسناد دريافتني
0(3،025،025،870)كاهش (افزايش) مطالبات بلند مدت

(179،676،422،774)(165،449،226،688)كاهش (افزايش) سهم بيمه گران اتكائي از ذخاير فني
(3،750،000)(5،682،281،654)كاهش (افزايش) ساير دارايي ها

11،966،245،25521،800،160،487افزايش (كاهش) بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان
5،180،217،90119،243،310،810افزايش (كاهش) بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكائي

75،045،792،732(20،348،215،002)افزايش (كاهش) بدهي به بيمه مركزي 
8،787،126،245(84،610،648،243)افزايش (كاهش) ساير حسابها و اسناد پرداختني

372،556،394،596482،872،116،122افزايش (كاهش) ذخاير فني 
139،335،091،36914،590،811،870افزايش (كاهش) حق بيمه سالهاي آتي
223،724،628269،103،564ساير درآمدها و هزينه هاي غير بيمه اي

435،070،062،216378،677،042،076

مبادالت غير نقدي عمده طي سال به شرح زير مي باشد : 
1392/12/291391/12/30

ريالريال
46،400،000،000 -

40- مبادالت غيرنقدي  :

تامين وجه افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران

39- صورت تطبيق سود عملياتي :

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تائيد صورت هاي مالي مستلزم تعديل اقالم صورت هاي مالي و يا افشاء باشد اتفاق نيفتاده است . 

معامالت انجام شده طي سال مالي مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح زير بوده است . 

نوع وابستگينام شخص وابسته

ريالريالريالريالريالريالريال

118،363،807،79849،499،550،622(9،980،771،842)89،971،694،744قيمت بازارفروش بيمه نامهعضو مشترك هيات مديرهمحمدرضا ساروخاني بانك ملت 
39،268،389،83622،017،693،67224،433،951،71613،753،750،650قيمت بازارفروش بيمه نامه عضو مشترك هيات مديرهمحمدرضا ساروخاني واسپاري ملت
-           600،000،000-                         -قيمت بازارخريد خودروعضو مشترك هيات مديرهدكترمحمدابراهيم پورزرنديواسپاري ملت

        6،300،000،000       1،268،380،9026،020،955،266(4،380،800،250)قيمت بازارفروش بيمه نامهعضو مشترك هيات مديرهدكترمحمدابراهيم پورزرنديگروه مالي ملت
60،000،000- (5،000،000)(5،000،000)قيمت بازارقرارداد مشاورعرضه عضو مشترك هيات مديرهدكترمحمدابراهيم پورزرنديشركت تامين سرمايه بانك ملت

- - - 5،000،000،000قيمت بازارقرارداد مشاور عرضهعضو مشترك هيات مديرهدكترمحمدابراهيم پورزرنديشركت تامين سرمايه  امين

333،868،801233،528،687(364،659،510)(1،313،219،319)قيمت بازارعمليات بيمه اتكاييسهامدار مشتركگروه مالي ملتبيمه البرز 
-          912،328،200- - قيمت بازارفروش بيمه نامهسهامدار

ارزش منصفانه تفاوت با اهميتي با مبلغ معامله ندارد.

سال 1391 1392 سال
نام شركت طرف معامله

شركت نفت سپاهان

نحوه تعيين قيمت
ناخالص (زيان) سود

سود ( زيان)  مبلغ معاملهمعامله
ناخالص معامله مانده مبلغ معامله

41- رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه :

43- معامالت با اشخاص وابسته :

42- تعهدات سرمايه اي در سال جاري :
 شركت درقبال قرارداد اجاره به شرط تمليك ساختمان دفتر مركزي فاقد تعهد سرمايه اي مي باشد .

اصالحيه قانون تجارت : 
الف ـ معامالت مشمول ماده 129

شرح معامله

شركت نفت سپاهان

44- تعهدات و بدهي هاي احتمالي :

ب ـ ساير اشخاص وابسته

شركت بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 235 اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 نداشته است . 

مانده

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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45- سود انباشته در پايان سال : 
تخصيص سود انباشته پايان سال موكول به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.

هر سهم1392/12/29
ريالريالتكاليف قانوني

22،702،132،00057

22،702،132،00057
حداكثر سود قابل تقسيم

208،124،013،131520حداكثر سود قابل تقسيم
208،124،013،131520

پيشنهاد هيات مديره
124،874،408،000312سود سهام پيشنهادي هيات مديره

124،874،408،000312

وضعيت پرداخت سود طي سال گذشته به شرح ذيل مي باشد:

برنامه زمانبندي پيشنهاديسال
مبلغ سود سهامدوره زماني واقعي پرداخت سودتقسيم سود

مصوب
مبلغ پرداختي طي برنامه

زمانبندي
مبلغ پرداختي بعد از
8 ماهه مهلت قانوني

مبالغ اختصاص يافته به
حساب افزايش سرمايه

مبالغ پرداخت نشده 
سود سهام

21،810،823،725- 30،000،000،0005،676،992،3252،512،183،950از تاريخ 17 الي 19 دي ماه 91از تاريخ 13911391/10/10
116،000،000،00069،600،000،00046،400،000،000از تاريخ 1392/04/15 الي دي ماه 92از تاريخ 13921392/04/15

قابل ذكر است  مبلغ 21،810،823،725 ريال سود سهام سال 1390 در شش ماهه اول سال 1392 پرداخت گرديده است.
وضعيت تطبيق جريان هاي نقدي با سود سهام مصوب طي سال گذشته به شرح ذيل مي باشد:

عملياتي
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي 

بابت تامين مالي (به جز سود سهام 
پرداختي)

جمعماليات بر درآمدسود سهام پرداختي

1390243،395،642،579(3،747،919،960) - -239،647،722،61938،735،305،67230،000،000،000658%
1391378،677،042،076(19،689،288،566)(8،189،176،275) -350،798،577،235131،155،891،737116،000،000،000804%
1392435،070،062،216(16،176،369،225)(91،365،099،810) -327،528،593،181208،124،013،131

جريان هاي نقدي

سود قابل تقسيم طبق 
سود تقسيمي مصوبصورت هاي مالي

تقسيم حداقل 10 درصد سود خالص سال 1392 طبق ماده 90 اصالحيه 
قانون تجارت

درصد سود سهام 
مصوب به اقل سود 
قابل تقسيم طبق 
صورت هاي مالي

سال

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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46- وضعيت ارزي شركت :

يورودالر

1،082،721411،586موجودي نقد و حسابها و اسناد دريافتني ارزي

(12،849)(122،112)حسابها و اسناد پرداختني ارزي

960،609398،737خالص داراييهاي ( بدهيهاي)  پولي ارزي

1-46- دارايي ها  و بدهي هاي ارزي با نرخ مبادله اي در تاريخ ترازنامه تسعير گرديده است .

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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سود ناخالصسود ناخالصهزينه سهم صندوقخالص كارمزد و
فعاليت هايفعاليت هايتامين خسارت بدني كارمزد منابعخالص خسارت

بيمه ايبيمه ايسود سپرده اتكائيو ساير هزينه ها درآمد سرمايه گذاريساير ذخايرذخيره خسارتذخاير حق( تفاوت دريافتي و( تفاوت دريافتي وحق بيمهرشته بيمه اي
در سال 1392/12/291391قبوليو درآمدهاي بيمه اياز محل ذخاير فنيجمعفنيمعوقبيمهپرداختي ) پرداختي ) نگهداري
ريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريالريال

          1،528،508،5069،344،558،643- (146،173،216)732،605،990(8،099،317،201)(173،161،614)(8،699،894،163)3،572،741،752773،738،576(303،402،606)5،772،053،787باربري 

        140،591،668،74794،606،715،552- (1،759،033،315)43،169،519،0298،816،104،482(2،083،808،894)(24،676،272،680)39،423،691،79069،929،600،603(18،518،909،694)69،460،296،455آتش سوزي

        28،144،939،69710،867،332،104- (1،674،635،013)8،393،108،369(17،737،325،037)(1،983،827،880)(1،062،384،274)(14،691،112،883)(6،261،145،461)(20،702،659،166)66،127،596،005بدنه اتومبيل

29،119،972،8779،654،625،986- (38،001،582،389)21،752،982،817(74،987،710،249)(5،822،186،480)(50،122،929،647)(19،042،594،122)(8،944،350،031)(64،772،249،949)194،072،882،678ثالث اجباري

133،415،017(10،383،397،351)- (531،214،816)515،400،981(14،203،879،529)(121،822،189)(14،898،834،349)816،777،009(200،041،746)(24،401،883)4،060،739،642ثالث مازاد

9،966،952،4242،720،352،231- (2،300،346،597)2،327،839،167(4،281،726،654)(550،217،159)(1،342،905،000)(2،388،604،495)(212،860،453)(3،906،525،000)18،340،571،961سرنشين

          16،329،088،0952،493،788،378- (855،199،283)4،286،175،918(10،383،952،942)(365،905،777)120،040،000(10،138،087،165)(7،585،759،025)(2،902،086،007)33،769،909،434حوادث

        36،086،836،90736،819،740،248- (2،812،204،069)14،094،494،219(30،947،584،064)(3،287،586،482)(9،539،471،893)(18،120،525،689)(5،063،361،171)(50،232،165،042)111،047،657،034عمر زماني

          16،948،830،7019،232،096،326- (1،957،920،400)9،812،907،275(59،044،903،201)(2،670،112،054)(467،586،616)(55،907،204،531)(7،788،706،727)(1،386،449،434)77،313،903،188عمر و پس انداز

        4،147،576،50110،020،381،029- (222،671،128)1،116،006،112(7،022،298،778)(263،783،564)(5،443،881،326)(1،314،633،888)2،340،325،279(856،570،451)8،792،785،467مهندسي

(33،410،996،944)20،449،700،909- (1،578،034،965)7،908،958،292(17،755،263،302)(1،560،290،046)(1،332،245،473)(14،862،727،783)(16،090،305،907)(14،348،729،100)62،313،075،891مسئوليت

          12،017،098،4109،533،298،668- (886،173،075)4،441،413،554(5،812،725،980)(1،049،789،857)(829،664،886)(3،933،271،237)(753،748،321)(19،964،663،011)34،992،995،243درمان

304،947،776،423162،015،307،238- (52،725،188،266)84،197،997،176(207،107،167،908)(19،932،491،996)(118،296،030،307)(68،878،645،605)(7،563،520،021)(197،918،811،343)686،064،466،785جمع

: 47- سود ناخالص فعاليت بيمه اي

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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مبلغ ( ريال ) عنوان
242،603،518،740حق بيمه صادره و قبولي

20،274،583،629خسارت دريافتي اتكايي و خسارت بازيافتي
2،919،687،366كارمزد شبكه فروش و كارمزد منافع اتكايي دريافتي

21،752،982،817سود حاصل از سرمايه گذاري در رشته ثالث
287،550،772،552جمع درآمدهاي رشته شخص ثالث

48،530،636،062حق بيمه واگذاري اتكايي
85،046،833،578خسارت پرداختي و + هزينه كارشناسي

11،864،037،397كارمزد و هزينه صدور پرداختي به شبكه فروش
9،704،141،185پرداختي بابت سهم صندوق خسارت بدني

52،004،129،289سهم هزينه هاي اداري و عمومي رشته شخص ثالث
25،707،145،978ساير هزينه هاي قانوني

232،856،923،489جمع هزينه هاي رشته شخص ثالث
54،693،849،063سود و زيان رشته شخص ثالث بدون احتساب ذخاير فني

ذخاير فني سهم نگهداري شخص ثالث  (كاهش) (اضافه) مي شود افزايش (74،987،710،249)كسر
عملياتي بيمه اي رشته شخص ثالث ( ( 20،293،861،186) سود (  زيان

( قانون ثالث ) - بيست درصد سود ثالث

قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه  ( 27 ) محاسبات سود عملياتي شخص ثالث آيين نامه اجرايي ماده -48
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به شرح جدول زير است :

سود عمليات بيمه اي رشته شخص ثالث 

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي  
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 بودجه حسابرسي 
درصد  پوششتفاوتعملكرد واقعينشده

كــلكــلكــل
ريالريالريال

بخش اول :درآمدها
96( 49،025،463،072) 1،273،391،763،4771،224،366،300،405بند اول: درآمدهاي بيمه گري

99( 2،132،627،278) 221،622،246،506219،489،619،228بند دوم : درآمدهاي سرمايه گذاري
9،574،416،3479،574،416،347- بند سوم : درآمدهاي متفرقه ( خالص ساير درآمدها و هزينه ها) 

97( 41،583،674،003) 1،495،014،009،9831،453،430،335،980جمع كل درآمدها
بخش دوم : هزينه ها

98( 24،988،150،377) 1،028،604،671،5351،003،616،521،158بند اول: هزينه هاي بيمه گري
90،554،787،48194،876،112،3284،321،324،847105بند دوم :هزينه هاي پرسنلي

100،669،034،710111،537،347،31810،868،312،608111بند سوم : هزينه هاي عمومي و اداري
16،176،369،22516،379،035،889202،666،664101بند چهارم : هزينه هاي مالي

- - بند پنجم : هزينه هاي خارج از شمول
99( 9،595،846،258) 1،236،004،862،9511،226،409،016،693جمع كل هزينه ها

- - - ساير پرداختها
99( 9،595،846،258) 1،236،004،862،9511،226،409،016،693جمع هزينه ها و ساير پرداختها
88( 31،987،827،746) 259،009،147،033227،021،319،287سود قبل از كسر ماليات

09،346،725،132( 9،346،725،132) ماليات
91( 22،641،102،614) 249،662،421،901227،021،319،287سود خالص

بودجه مصوب مربوط به كل سال مالي 1392 است كه درصد پوشش آن در مقايسه با عملكرد سال مالي منتهي به 1392/12/29 محاسبه شده است .

با توجه به اينكه افزايش سرمايه تا پايان سال به ثبت نرسيده است مبناي سود پايه هر سهم 400000000 سهم بوده است و سود تقليل يافته هر سهم نيز با توجه
تاريخ پايان پذيره نويسي در اسفند ماه 1392 و تفاوت كم اهميت آن محاسبه نگرديده است.

49- جدول مقايسه سود وزيان پيش بيني شده با عملكرد واقعي :

شـــــرح

: سود هر سهم -50

)سهامي عام (شركت بيمه ما  
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