
(تجدید ارائه شده)

سال 1398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

165,802,896 232,217,562 5درآمد حق بیمه ناخالص

(24,837,091)(29,899,158)6حق بیمه اتکایی واگذاري

140,965,806 202,318,404 حق بیمه خالص (سهم نگهداري)

20,321,806 18,493,335 7درآمد سرمایه گذاري از محل منابع بیمه اي

3,088,985 3,601,829 8سایر درآمد هاي بیمه اي

 22,095,164 23,410,790

164,376,596 224,413,568 درآمد هاي بیمه اي

(138,418,168)(177,193,744)9خسارت و مزایاي پرداختی (ناخالص)

22,413,588 22,428,674 10خسارت سهم بیمه گران اتکایی

(116,004,580)(154,765,070)خسارت و مزایاي پرداختی (خالص)

(2,158,864)(1,841,058)11هزینه سهم مشارکت در منافع

(2,237,858)(7,243,275)12تغییرات سایر ذخایر فنی

(34,763,682)(49,267,868)13سایر هزینه هاي بیمه اي

(58,352,202)(39,160,404)

(155,164,983)(213,117,271)هزینه هاي بیمه اي

9,211,613 11,296,297 14سود ناخالص فعالیت هاي بیمه اي

(9,555,026)(12,248,312)15هزینه هاي اداري وعمومی

2,587,642 7,482,997 16سایر درآمد ها و هزینه هاي عملیاتی

(4,765,314)(6,967,384)

2,244,229 6,530,983 سود عملیاتی

(511,515)(663,029)17سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتی

1,732,714 5,867,954 سود قبل از مالیات

(248,634)(439,350)مالیات بر درآمد

1,484,080 5,428,604 سود خالص

سود قابل انتساب به :

1,483,918 5,428,520 صاحبان سهام شرکت

162 84 منافع فاقد حق کنترل

 5,428,604 1,484,080

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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شرکت سهامی بیمه ایران 

 سال مالی منتهی به 30 اسفند  1399

سال 1399

صورت سود و زیان تلفیقی



(تجدید ارائه شده)

سال 1398سال 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1,484,080 5,428,604 سود خالص سال

- 154,790,808 41مازاد تجدید ارزیابی  دارایی هاي ثابت مشهود

8,667,469 5,065,396 44اندوخته تسعیر دارایی ها وبدهی هاي ارزي

1,307,147 1,011,145 45تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

11,458,696 166,295,953 سود جامع سال 

قابل انتساب به :

11,454,499 166,292,749 مالکان شرکت اصلی

4,197 3,205 منافع فاقد حق کنترل

 166,295,954 11,458,696

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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شرکت سهامی بیمه ایران 

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند  1399



(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

1399/12/301398/12/291398/01/01یادداشتبدهی ها و حقوق مالکانه1399/12/301398/12/291398/01/01یادداشتدارایی ها 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهی ها :دارایی ها :

3,717,656 7,640,332 5,925,689 29بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان6,669,594 9,876,563 30,420,338 18موجودي نقد

12,252,648 15,239,056 18,810,883 30بدهی به بیمه گران وبیمه گران اتکایی37,838,678 47,845,420 63,997,200 19مطالبات از بیمه گذاران ونمایندگان

6,952,792 6,120,868 5,944,952 31مالیات پرداختنی7,715,013 8,919,902 12,437,976 20مطالبات از بیمه گران وبیمه گران اتکایی

- 128,923 155,757 32سود سهام پرداختنی28,400,197 38,619,055 46,138,478 21سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

33,999,845 39,915,696 51,147,709 33سایر پرداختنی ها9,502,655 17,258,974 18,764,373 22سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها

48,095,297 62,760,179 88,214,683 34ذخیره خسارت معوق20,880,63915,702,90112,371,467 23تسهیالت اعطایی به اشخاص

7,765,179 10,402,810 7,596,995 35ذخیره ریسک هاي منقضی نشده 68,347,748 106,379,924 148,645,202 24سرمایه گذاري در اوراق بهادار و سپرده هاي بانکی

63,673,896 78,052,955 109,466,686 36ذخایر حق بیمه عاید نشده3,647,668 4,430,142 4,959,258 25سرمایه گذاري در امالك

32,944,950 46,689,918 62,554,092 37ذخیره ریاضی ، بیمه عمر و تشکیل سرمایه40,119,741 41,419,492 203,534,657 26دارایی هاي ثابت مشهود

24,002,876 29,709,429 39,417,494 38سایر ذخایر فنی74,337 79,157 83,588 27دارایی هاي نامشهود

2,084,028 3,524,413 4,260,491 39ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان409,184 449,233 520,098 28سایر دارایی ها

235,489,167 300,184,579 393,495,430 جمع بدهی ها

حقوق مالکانه :

34,241,000 34,241,000 34,241,000 40سرمایه

139,076 139,076 154,929,884 41مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

1,240,147 1,438,661 1,698,586 42اندوخته قانونی

1,359,562 1,697,181 2,109,269 43اندوخته سرمایه اي

13,680,342 22,557,811 28,760,149 44سایر اندوخته ها

2,910,067 4,213,179 5,221,204 45تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(73,972,439)(73,504,285)(70,090,477)زیان انباشته

(20,402,246)(9,217,376)156,869,613 حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

9,362 13,559 16,764 46منافع فاقد حق کنترل

(20,392,884)(9,203,817)156,886,377 جمع حقوق مالکانه

        215,096,282        290,980,762                  550,381,807جمع بدهی ها و حقوق مالکانه215,096,282 290,980,762            550,381,807جمع دارایی ها
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یادداشت هاي  توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .

درتاریخ  30 اسفند  1399

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرکت سهامی بیمه ایران 



شرکت سهامی بیمه ایران

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(22,137,364)9,362 (22,146,726)(75,716,919)2,910,067 139,076 13,680,342 1,359,562 1,240,147 34,241,000 مانده در 1398/01/01

1,744,480 1,744,480 1,744,480 - 0اصالح اشتباهات (یادداشت 47)

(20,392,884)9,362 (20,402,246)(73,972,439)2,910,067 139,076 13,680,342 1,359,562 1,240,147 34,241,000 مانده  تجدید ارائه شده در 1398/01/01

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1398

3,304,320 162 3,304,159 3,304,159 - - - - - - سود خالص  گزارش شده در صورتهاي مالی سال 1398

(1,820,242)(1,820,242)(1,820,242)- - - - - - اصالح اشتباهات (یادداشت 47)

1,484,078 162 1,483,917 1,483,917 - - - - - - سود خالص تجدید ارائه شده سال  1398

9,974,616 4,034 9,970,581 - 1,303,112 - 8,667,469 - - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

11,458,695 4,197 11,454,498 1,483,917 1,303,112 - 8,667,469 - - - سود جامع سال  1398

(269,669)- (269,669)(269,669)- - - - - سود سهام مصوب

39 - 39 - - - - 39 - انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود انباشته

- - - (198,475)- - - - 198,475 - تخصیص به اندوخته قانونی

- - - (337,619)- - - 337,619 - - تخصیص به اندوخته سرمایه اي

- - - (210,000)- - 210,000 - - - افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی از محل سود انباشته

(9,203,819)13,559 (9,217,378)(73,504,285)4,213,179 139,076 22,557,811 1,697,181 1,438,661 34,241,000 مانده تجدید ارائه شده در 1398/12/29

5,428,604 84 5,428,520 5,428,520 - - - - - - سود خالص سال 1399

160,867,350 3,121 160,864,229 - 1,008,025 154,790,808 5,065,396 - - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

166,295,954 3,205 166,292,750 5,428,520 1,008,025 154,790,808 5,065,396 - - - سود جامع سال 1399

(205,757)- (205,757)(205,757)- - - - - سود سهام مصوب

- - - (259,925)- - - - 259,925 - تخصیص به اندوخته قانونی

- - - (412,088)- - - 412,088 - - تخصیص به اندوخته سرمایه اي

- - - (665,000)- - 665,000 - - - افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی از محل سود انباشته

- - - (471,942)- - 471,942 - - - تخصیص به سایر اندوخته ها

156,886,378 16,764 156,869,615 (70,090,477)5,221,204 154,929,884 28,760,149 2,109,269 1,698,586 34,241,000 مانده در 1399/12/30

جمع کلمنافع فاقد حق کنترل
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یادداشت هاي  توضیحی ،  بخش جدایی ناپذیر  صورت هاي مالی است .

سایر اندوخته هااندوخته سرمایه ايسرمایه
تفاوت تسعیر ارز 

عملیات خارجی
زیان انباشته

مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها
اندوخته قانونی

قابل انتساب به 

مالکان شرکت اصلی



(تجدید ارائه شده)

سال 1398سال 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

(13,239,697)10,088,044 48نقد حاصل از عملیات

(25,458)(615,266)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

(13,265,154)9,472,778 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

361,173 1,114,856 دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(2,328,739)(9,090,662)پرداخت هاي نقدي بابت تحصیل دارایی هاي ثابت مشهود

(8,598)(8,458)پرداخت هاي نقدي بابت تحصیل دارایی هاي نامشهود

3,163,422 5,028,616 دریافت هاي نقدي حاصل از سود سهام

7,165,508 9,512,732 دریافت هاي نقدي حاصل از سود سپرده هاي بانکی و اوراق بهادار

598,029 849,290 دریافت هاي نقدي حاصل از سود تسهیالت اعطایی

8,950,795 7,406,374 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(4,314,359)16,879,152 جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

(140,747)(178,923)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

(140,747)(178,923)جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

(4,455,106)16,700,229 خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقدي

6,669,594 9,876,563 مانده موجودي نقد در ابتداي سال

7,662,075 3,843,545 تاثیر تغییرات نرخ ارز

9,876,563 30,420,338 مانده موجودي نقد در پایان سال

شرکت سهامی بیمه ایران 

صورت جریان هاي نقدي تلفیقی

  سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

یادداشت هاي  توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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(تجدید ارائه شده)

سال 1398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

163,106,210 227,014,915 5درآمد حق بیمه ناخالص

(24,559,718)(29,692,732)6حق بیمه اتکایی واگذاري

138,546,492 197,322,182 حق بیمه خالص (سهم نگهداري)

19,395,167 19,725,274 7درآمد سرمایه گذاري از محل منابع بیمه اي

3,036,941 3,564,666 8سایر درآمد هاي بیمه اي

 23,289,940 22,432,107

160,978,599 220,612,123 درآمد هاي بیمه اي

(135,926,353)(173,678,759)9خسارت و مزایاي پرداختی (ناخالص)

22,104,190 22,254,574 10خسارت سهم بیمه گران اتکایی

(113,822,164)(151,424,185)خسارت و مزایاي پرداختی (خالص)

(2,150,258)(1,826,102)11هزینه سهم مشارکت در منافع

(2,189,206)(6,853,733)12تغییرات سایر ذخایر فنی

(34,400,172)(48,255,419)13سایر هزینه هاي بیمه اي

(56,935,254)(38,739,636)

(152,561,800)(208,359,439)هزینه هاي بیمه اي

8,416,800 12,252,684 14سود  ناخالص فعالیت هاي بیمه اي

(8,859,636)(10,579,847)15هزینه هاي اداري و عمومی

(77,435)(295,693)16سایر درآمد ها و هزینه هاي عملیاتی

(10,875,540)(8,937,071)

(520,271)1,377,144 سود (زیان) عملیاتی

(739,674)(965,631)17سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

(1,259,945)411,513 سود (زیان)  قبل از مالیات

- - مالیات بر درآمد

(1,259,945)411,513 سود (زیان) خالص

شرکت سهامی بیمه ایران 

صورت سود و زیان 

 سال مالی منتهی به 30 اسفند  1399

سال 1399

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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(تجدید ارائه شده)

سال 1398سال 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

(1,259,945)411,513 سود (زیان) خالص سال

- 154,790,808 41مازاد تجدید ارزیابی  دارایی هاي ثابت مشهود

8,667,469 5,065,396 44اندوخته تسعیر دارایی ها وبدهی هاي ارزي

7,407,523 160,267,718 سود  جامع سال 
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شرکت سهامی بیمه ایران 

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

صورت سود و زیان جامع 

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر  صورت هاي مالی است .



(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

1399/12/301398/12/291398/01/01یادداشتبدهی ها و حقوق مالکانه1399/12/301398/12/291398/01/01یادداشتدارایی ها 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهی ها :دارایی ها :

3,691,843 7,589,760 5,812,701 29بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان7,907,7286,112,089 21,395,240 18موجودي نقد

15,804,423 15,143,996 18,687,113 30بدهی به بیمه گران وبیمه گران اتکایی47,468,63737,592,644 62,797,577 19مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

6,911,715 5,856,618 5,507,264 31مالیات پرداختنی8,568,88911,091,678 7,390,446 20مطالبات از بیمه گران وبیمه گران اتکایی

- 128,923 155,757 32سود سهام پرداختنی37,918,34728,039,987 45,415,607 21سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

33,317,655 39,030,309 38,016,978 33سایر پرداختنی ها15,842,4918,462,412 11,994,125 22سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها

46,417,692 59,815,832 83,850,997 34ذخیره خسارت معوق15,583,17012,239,060 20,671,726 23تسهیالت اعطایی به اشخاص

7,590,679 10,365,751 7,062,144 35ذخیره ریسک هاي منقضی نشده 24139,788,379102,619,00366,701,922سرمایه گذاري در اوراق بهادار و سپرده هاي بانکی

62,357,699 76,971,950 104,679,267 36ذخایر حق بیمه عاید نشده40,287,87939,249,900 201,517,997 26دارایی هاي ثابت مشهود

32,883,770 46,597,263 62,423,097 37ذخیره ریاضی ، بیمه عمر و تشکیل سرمایه70,15363,342 73,937 27دارایی هاي نامشهود

23,721,065 29,375,999 38,696,699 38سایر ذخایر فنی59,92941,844 56,940 28سایر دارایی ها

2,036,958 3,450,595 4,148,766 39ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

234,733,500 294,326,994 369,040,783 جمع بدهی ها

حقوق مالکانه :

34,241,000 34,241,000 34,241,000 40 سرمایه

- - 154,790,808 41 مازاد تجدید ارزیابی

895,848 922,814 943,390 42 اندوخته قانونی

1,003,682 1,057,615 1,098,767 43 اندوخته سرمایه اي

13,289,742 21,957,211 27,022,607 44 سایر اندوخته ها-تسعیر ارز

(74,568,896)(76,179,410)(76,035,381)زیان انباشته

(25,138,624)(18,000,769)142,061,191 جمع حقوق مالکانه

209,594,877 276,326,225 511,101,973 جمع بدهی ها و حقوق مالکانه209,594,877 276,326,225 511,101,973 جمع دارایی ها
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یادداشت هاي  توضیحی، بخش جدایی ناپذیر  صورت هاي مالی است .

درتاریخ  30 اسفند 1399

صورت وضعیت مالی

شرکت سهامی بیمه ایران 



شرکت سهامی بیمه ایران

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(26,834,937)(76,265,208)13,289,742 - 1,003,682 895,847 34,241,000مانده در 1398/01/01

1,696,312 1,696,312 - 0اصالح اشتباهات (یادداشت 47)

(25,138,624)(74,568,896)13,289,742 - 1,003,682 895,847 34,241,000 مانده  تجدید ارائه شده در 1398/01/01

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1398

539,338 539,338 - - - - - سود خالص  گزارش شده در صورتهاي مالی سال 1398

(1,799,283)(1,799,283)- - - - - اصالح اشتباهات (یادداشت 47)

(1,259,945)(1,259,945)- - - - - سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال  1398

8,667,469 - 8,667,469 - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

7,407,524 (1,259,945)8,667,469 - - - - سود جامع سال 1398

(269,669)(269,669)سود سهام مصوب

- (26,967)-26,967 تخصیص به اندوخته قانونی

- (53,934)53,934 -تخصیص به اندوخته سرمایه اي

(18,000,770)(76,179,410)21,957,211 - 1,057,616 922,814 34,241,000 مانده تجدید ارائه شده در 1398/12/29

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1399

411,513 411,513 - - - - - سود خالص  سال 1399

159,856,204 -5,065,396 154,790,808- - - سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

160,267,717 154,790,8085,065,396411,513 - - - سود جامع سال 1399

(205,757)(205,757)- - - - - سود سهام مصوب

- (20,576)- - - 20,576 - تخصیص به اندوخته قانونی

- (41,151)- - 41,151 - تخصیص به اندوخته سرمایه اي

142,061,190 (76,035,382)27,022,607 154,790,808 1,098,767 943,390 34,241,000 مانده در 1399/12/30

مازاد تجدید ارزیابی

یادداشت هاي  توضیحی ،  بخش جدایی ناپذیر  صورت هاي مالی است .
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جمع کلسود (زیان) انباشته اندوخته سرمایه اياندوخته قانونیسرمایه
اندوخته تفاوت 

تسعیر ارز



(تجدید ارائه شده)

سال 1398سال 1399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی :

(3,761,022)18,107,058 48نقد حاصل از عملیات

- (369,942)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

(3,761,022)17,737,116 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

233,686 990,370 دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(2,031,113)(8,238,842)پرداخت هاي نقدي حاصل از خرید دارایی هاي ثابت مشهود

(6,811)(3,784)پرداخت هاي نقدي حاصل از خرید دارایی هاي ثابت نامشهود

(1,804,238)(7,252,256)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(5,565,259)10,484,859 جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

(50,000)(178,923)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام

(50,000)(178,923)جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

(5,615,259)10,305,937 خالص (کاهش ) افزایش در موجودي نقد

6,112,089 7,907,728 مانده وجه نقد در آغاز سال

7,410,898 3,181,575 تاثیر تغییرات نرخ ارز

7,907,728 21,395,240 مانده وجه نقد در پایان سال
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شرکت سهامی بیمه ایران 

صورت جریان وجوه نقد 

  سال مالی منتهی به  30 اسفند  1399

یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .



  

  شرکت سهامی بیمه ایران

  یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

    9139اسفند   30سال مالی منتهی به 

  

  فعالیت و تاریخچه  – 1

   تاریخچه - 1-1

تاسـیس و در  1314سـال در  سهامی بیمه ایـرانشرکت . هاي فرعی آن است و شرکت سهامی بیمه ایرانگروه شامل شرکت 

مرکز اصلی شرکت تهـران  ده است.یبه ثبت رس تهران دفتر ثبت شرکتهاي داخلی در در  460تحت شماره  16/6/1314تاریخ 

 3,456و  نمایندگی و کـارگزار حقـوقی 560نمایندگی و کارگزار حقیقی و 10,226شعبه و مجتمع ،  204شرکت داراي است. 

  .می باشددر خارج از کشور و دفتر نمایندگی نمایندگی  9و تعداد  در نقاط مختلف کشور  عمر  مهیب یندگینما

  هاي اصلی  فعالیت -2-1

رت است از : انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه هـاي بازرگـانی اساسنامه عبا 2بند (ب) ماده طبق موضوع فعالیت شرکت 

و داخلـی و یـا خـارجی  بیمه بیمه هاي اتکائی به موسساتشیاء ، مسئولیت و اشخاص ، قبولی و واگذاري بیمه هاي ادر رشته 

ه تاسـیس شـرکت هـاي مفید باشـد (از جملـ مبادرت به هر نوع عملیات که براي توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروري یا

فعالیت اصـلی شـرکت طـی سـال مـالی مـورد  .)هاهاي دیگر با حق فروش و انتقال آنفرعی، خریداري و تملک سهام شرکت 

، طراحـی نـرم افزارهـاي ارائـه خـدمات بیمـهآن عمـدتاً در زمینـه هـاي  ارائه انواع خدمات بیمه و شرکت هاي فرعی گزارش

  .است 24-5و ارائه خدمات آموزشی به شرح یادداشت س ، کارگزاري بوراختصاصی صنعت بیمه 

  تعداد کارکنان -3-1

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت هاي خدماتی گروه و شرکت طی سال به شرح زیر 

  بوده است:

1399139813991398

نفرنفرنفرنفر

1,4201,4361,4201,436رسمی

310180310180پیمانی

2,8502,7642,3642,409 قراردادي

4,5804,3804,0944,025

شرکت  گروه 

  

و آثـار که هنوز الزم االجرا نیستند  مصوب  هاستاندارد هاي حسابداري جدید و تجدید نظر شد – 2

  بااهمیت آنها بشرح ذیل است:

ناشی از بکارگیري استاندارد هـاي حسـابداري جدیـد و تجدیـد نظـر شـده کـه در سـال جـاري  -2-1

  ، به شرح زیر است :االجرا هستندالزم

  »مالیات بر درآمد « با عنوان  35استاندارد حسابداري  -1-1-2

بـا اهمیتـی کـه منجـر بـه ایجـاد  یهیچ تفاوت موقت 1399از ابتداي سال  35کارگیري استاندارد حسابداري با توجه به ب

  بدهی یا دارایی مالیات انتقالی گردد وجود نداشته است .

ناشی از اجراي استاندارد هاي حسابداري جدید و تجدید نظر شده که هنوز الزم االجـرا نیسـتند،  -2-2

  به شرح زیر است :

به تصویب رسیده است  1399، در سال » اندازه گیري ارزش منصفانه« با عنوان  42استاندارد حسابداري شماره  -1-2-2

و بعد از آن شـروع مـی شـود ، الزم  01/01/1400و الزامات در مورد کلیه صورت هاي مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ 

ف نموده است ، چارچوب اندازه گیري ارزش منصفانه را مقرر و الزامـات االجرا است . این استاندارد ارزش منصفانه را تعری

  .ري ارزش منصفانه را تعیین می کندافشا درباره اندازه گی
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  شرکت سهامی بیمه ایران

  یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

    9139اسفند   30سال مالی منتهی به 

  

الزامات این استاندارد در مواردي کاربرد دارد که دیگر استاندارد هاي حسابداري ، اندازه گیري ارزش منصفانه یا افشا دربـاره انـدازه 

منصفانه (و اندازه گیري مبتنی بر ارزش منصفانه ، مانند ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش یـا افشـا دربـاره آن گیري ارزش 

  اندازه گیري ها را ) الزامی یا مجاز کرده باشد .

قابـل بر اساس قضاوت مدیریت شرکت با اعمال الزامات این استاندارد از تاریخ الزم االجرا شدن آن ، به طـور کلـی تـاثیر 

  مالحظه اي بر گزارشگري اقالم صورت هاي مالی نخواهد داشت .

با عنـوان  20، استاندارد حسابداري شماره » صورت هاي مالی جداگانه « با عنوان  18استاندارد حسابداري  1398در سال  -2-2-2

ترکیـب هـاي «با عنـوان  38ي شماره ، استاندارد حسابدار»  سرمایه گذاري در واحد هاي تجاري و وابسته و مشارکت هاي خاص «

افشاي « با عنوان  41و استاندارد حسابداري شماره » صورت هاي مالی تلفیقی « با عنوان  39، استاندارد حسابداري شماره » تجاري

شـاء در به تصویب رسیده است . این استاندارد ها به ترتیـب الزامـاتی را در خصـوص حسـابداري و اف» منافع در واحد تجاري دیگر 

ارتباط با سرمایه گذاري در واحد هاي تجاري فرعی ، مشارکت هاي خاص و واحد هاي تجاري وابسته ، هنگـام تهیـه صـورت هـاي 

مالی جداگانه توسط واحد هاي تجاري ، نحوه حسابداري سرمایه گذاري در واحد هاي تجاري وابسـته و تعیـین الزامـات بکـارگیري 

مایه گذاري در واحد هاي تجاري وابسته ، نحوه شناخت و اندازه گیري دارایی هاي قابل تشخیص روش ارزش ویژه در حسابداري سر

تحصیل شده ، بدهی هاي تقبل شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد هاي تحصیل شده ، سرقفلی تحصیل شده در ترکیب تجاري 

ري که باید افشاء شود . تعیین اصول ارائـه و تهیـه صـورت یا سود حاصل از خرید زیر قیمت و تعیین اطالعات مربوط به ترکیب تجا

هاي مالی تلفیقی و در نهایت افشاي اطالعاتی که استفاده کنندگان صورت هاي مالی را قادر به ارزیابی ماهیت منافع واحد گزارشگر 

مـالی و جریـان هـاي نقـدي واحـد در واحد هاي دیگر و ریسک هاي مرتبط با آن منافع و آثار ان منافع بر وضعیت مالی ، عملکرد 

شـروع مـی شـود،  1/1/1400اریخ هاي مالی که دوره مالی آنهـا از تـبراي صورتها اندارددیگر ، تعیین کرده است . این استتجاري 

تاثیر  ی، استاندارد هاي فوق با توجه به شرایط کنونی ، به طور کلابی ها و برآورد هاي مدیریت شرکت. بر اساس ارزیاالجرا استالزم

  ، اندازه گیري و گزارشگري اقالم صورت هاي مالی نخواهد داشت. قابل مالحظه اي بر شناخت

  

  اهم رویه هاي حسابداري – 3

  و مبانی اندازه گیري استفاده شده در آنهاي مالی  مبناي تهیه صورت –1-3

 اتمصوب گري ون تاسیس بیمه مرکزي و بیمهومقررات قان هاي حسابداري واستاندارد طبقو شرکت هاي مالی تلفیقی گروه صورت

  تهیه شده است. عالی بیمه شوراي

زمین، ساختمان و رد در مو تهیه و ي تمام شده تاریخیهمچنین صورت هاي مالی تلفیقی گروه و شرکت اساساً بر مبناي بها

  .ه استشد استفاده از ارزشهاى جارى)  26-4( یادداشت  تأسیسات بر مبناي روش تجدید ارزیابی

  تلفیق  نیمبا – 2-3

تحـت کنتـرل  يها (شرکت آن  یفرع يها  هاي مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقالم صورتهاي مالی شرکت و شرکت صورت -1-2-3

   .استهاي درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معامالت فیمابین حساب و مانده  معامالتپس از حذف ) شرکت

بطـور مـوثر بـه شـرکت  هـااز تاریخی که کنترل آن ها، نتایج عملیات آن دوره  هاي فرعی تحصیل شده طی درمورد شرکت -3 -2-2

تا زمـان واگـذاري ، در صـورت سـود و زیـان تلفیقـی  هاهاي فرعی واگذار شده ، نتایج عملیات آن منتقل می شود ودر مورد شرکت

  منظورمی گردد . 

هاي توسعه کسب و کـار سـبا و دسامبر سال میالدي ) و شرکت  31دیماه (  10در  س شرکت بیمه ایران انگلیسال مالی  -3 -2-2

شهریور ماه  31و سال مالی شرکت بیمه اتکایی امین آذر ماه  30در و نیز شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران  شرکت هاي فرعی آن

ن ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار می گیرد . بـا هاي مذکور به هما هاي مالی شرکت صورت ،. با این حالهر سال خاتمه می یابد

هاي مـالی تلفیقـی  صورت تاین وجود , در صورت وقوع هر گونه رویدادي تا تاریخ صورتهاي مالی شرکت که تاثیر عمده اي بر کلی

  ساب گرفته می شود .به ح ، مذکورهاي فرعی  هاي مالی شرکت داشته باشد اثار آن از طریق اعمال تعدیالت الزم در اقالم صورت

صورت هاي مالی تلفیقی با استفاده از رویه هاي حسابداري یکسان در مورد معامالت و سایر رویداد هاي مشابهی که تحت  -3-2-3

  شرایط یکسان رخ دادنده اند تهیه می شود.

 سرقفلی  -3-3

  سرمایه گذاري مازاد بهاي تمام شده تحصیل  حسابداري ترکیب واحدهاي تجاري ازنوع تحصیل براساس روش خرید انجام می شود .
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شرکت هاي فرعی مشمول تلفیق برسهم گروه از خالص ارزش دفتري دارایی ها و بدهی هاي قابـل تشـخیص آنهـا در در 

  سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود .  20زمان تحصیل بعنوان سرقفلی شناسایی و طی 

  

  هاسرمایه گذاري -4-3

   شرکت  هتلفیقی گرو  

  اندازه گیري : 

  سرمایه گذاري هاي بلند مدت

  مشمول تلفیق  سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعی
کسر کاهش ارزش  پس ازبهاي تمام شده 

  انباشته هر یک از سرمایه گذاري ها

  ارزش ویژه  سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته
کسر کاهش ارزش  پس ازبهاي تمام شده 

  مایه گذاري هاانباشته هر یک از سر

  سایر سرمایه گذاري هاي بلند مدت
بهاي تمام شده به کسر کاهش ارزش 

  انباشته هر یک از سرمایه گذاري ها

کسر کاهش ارزش  پس ازبهاي تمام شده 

  انباشته هر یک از سرمایه گذاري ها

  سرمایه گذاري هاي جاري

خالص ارزش فروش  اقل بهاي تمام شده و  سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار

  سرمایه گذاري ها ه (پرتفوي)مجموع

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش 

  سرمایه گذاري ها ه (پرتفوي)مجموع

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش   سایر سرمایه گذاري هاي جاري

  هریک از سرمایه گذاري ها

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش 

  ي هاهریک از سرمایه گذار

  شناخت درآمد

  مشمول تلفیق  سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعی

ــان تصــویب ســود توســط مجمــع  در زم

پذیر هام شرکت سرمایهعمومی صاحبان س

  ( تا تاریخ تصویب صورت هاي مالی) 

  روش ارزش ویژه  سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

ــ ــان تصــویب ســود توســط مجم ع در زم

پذیر رمایهعمومی صاحبان سهام شرکت س

  ( تا تاریخ تصویب صورت هاي مالی) 

ــا ــاري و س ــاي ج ــذاري ه ــرمایه گ یر س

  مدت در سهام شرکت هابلند

ــان تصــویب ســود توســط مجمــع  در زم

ام شـرکت سـرمایه عمومی صـاحبان سـه

  ) پذیر ( تا تاریخ صورت وضعیت مالی

ــع  ــان تصــویب ســود توســط مجم در زم

پذیر ام شرکت سرمایهعمومی صاحبان سه

  ) ا تاریخ صورت وضعیت مالی( ت

  در زمان تحقق سود تضمین شده  در زمان تحقق سود تضمین شده  دارسرمایه گذاري در سایر اوراق بها

  

   روش ارزش ویژه براي سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته -1-4-3

روش حسـابداري ارزش ویـژه منظـور     نتایج دارایی ها و بدهی هاي شرکت هاي وابسته در صورت هاي مالی تلفیقـی بـا اسـتفاده از

، سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته در ابتدا به بهاي تمام شده در صورت وضعیت مالی تلفیقـی شود. مطابق روش ارزش ویژهمی

د . شناسایی و پس از آن بابت شناسایی سهم گروه از سود یا زیان و سایر اقالم سود و زیان جامع شرکت وابسـته ، تعـدیل مـی شـو

زمانی که سهم گروه از زیان هاي شرکت وابسته بیش از منافع گروه در شرکت وابسته گردد (که شامل منافع بلند مدتی است که در 

اصل ، بخشی از خالص سرمایه گذاري گروه در شرکت وابسته می باشد ) ، گروه شناسایی سهم خود از زیان هاي بیشـتر را متوقـف 

تنها تا میزان تعهدات قانونی یا عرفی گروه یـا پرداخـت هـاي انجـام شـده از طـرف شـرکت وابسـته ،  می نماید . زیان هاي اضافی

  شناسایی می گردد .

عنوان شرکت وابسته محسـوب  سرمایه گذاري در شرکت وابسته با استفاده از روش ارزش ویژه از تاریخی که شرکت سرمایه پذیر به

  گذاري گونه مازاد بهاي تمام شده سرمایهتحصیل سرمایه گذاري در شرکت وابسته ، هر. در زمان می شود، به حساب گرفته می شود

نسبت به سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایی هاي قابل تشخیص آن ، به عنوان سرقفلی شناسایی و در مبلـغ دفتـري 

  .به روش خط مستقیم مستهلک می شود سال 20سرمایه گذاري منظور و طی 
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  سرمایه گذاري در امالك -3-5

سرمایه گذاري در امالك به بهاي تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایه گذاري هـا انـدازه گیـري 

، به ارزش منصفانه مابه ازاي دریافتی یا دریـافتنی بـه کسـر مبـالغ بـرآوردي از د . درآمد سرمایه گذاري در امالكمی شو

یفات شناسایی می شود . سرمایه گذاري در امالك شامل سرمایه گذاري در زمین یا ساختمانی بابت برگشت فروش و تخف

ت که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه اي که از نظر سرمایه گـذاري دارد (افـزایش سا

  ارزش و اجاره ) و نه به قصد استفاده توسط گروه و شرکت نگهداري می شود.

  

  دارایی هاي نامشهود -3-6

. حق االمتیـاز اسـتفاده از خـدمات ها ثبت می شودگیري و در حسابزههاي نامشهود بر مبناي بهاي تمام شده اندادارایی

، مسـتهلک نمـی شـود. ضـمناً، حــق االمتیـاز نامعیــن عمـومی و نیز سرقفـلی محل کسب به دلیـل داشتن عمر مفیـد

  ساله مستهلک می شود. 5و  3روش مستقیم و به صورت  اي بههاي رایانهافزارنرم

  

  هاي ثابت مشهود  دارایی -7-3

. شودمیاندازه گیري بر مبناي بهاي تمام شده  ،3-7-2به استثناي موارد مندرج در بند هاي ثابت مشهود دارایی -1-7-3

هـاي ثابـت یـا بهبـود عمـر مفیـد دارایی مخارج بهسازي و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه  در ظرفیت یا

هـاي  و طـی عمـر مفیـد باقیمانـده دارایـی محسوببعنوان مخارج سرمایه اي  ، سی در کیفیت بازدهی آنها می گردداسا

. هزینه هاي نگهداري و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادي مـورد انتظـار مربوط مستهلک می شود

هنگام وقوع بعنوان هزینه هاي جـاري تلقـی و ، ی شده اولیه دارایی انجام می شودندارد عملکرد ارزیابواحد تجاري از استا

  . و زیان دوره منظور می شود به سود

توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانـی و بـر  حداکثر استفاده ازقانون  14ماده  مفاد يدر اجرا  -2-7-3

 1399اصالحی قانون مالیات هاي مستقیم، شـرکت در سـال مـالی  149ماده  1ه اجرایی تبصره آیین نام 10اساس ماده 

میلیون ریال به  154,790,808و مبلغ  نمودهتأسیسات ساختمان و  زمین،شامل  هاي ثابتاقدام به تجدید ارزیابی دارایی

   ده خواهد شد.افزوشرکت حقوق مالکانه افزوده شده که پس از طی مراحل قانونی به سرمایه 

د انتظـار (شـامل عمـر مفیـد الگوي مصرف منـافع اقتصـادي مـورهاي ثابت مشهود با توجه به استهالك دارایی -3-7-3

 31/04/1394اصـالحیه مصـوب 149نامه استهالکات موضـوع مـاده آیین) دارایی هاي مربوط و با درنظر گرفتن برآوردي

رخهـا و روشـهاي زیـر محاسـبه بر اسـاس ن وهاي بعدي آن و اصالحیه 1366هاي مستقیم مصوب اسفندماه تاقانون مالی

  :شودمی

  روش استهالك  نرخ استهالك  دارایی

  مستقیم  هسال 25  ساختمان –اموال غیر منقول 

  مستقیم  هسال 10  تاسیسات -اموال غیر منقول 

  مستقیم  هسال 10و  5،  4،  3  اثاثه اداري

  مستقیم  هسال 5  اثاثه و اموال منقول هتلها

  مستقیم  هسال 5و  PC (  3سخت افزار رایانه ( 

  مستقیم  هسال 15  ماشین آالت چاپ

  مستقیم  هسال 6  سواري –وسایط نقلیه 

  نزولی  درصد 30  کامیون –وسایط نقلیه 

  نزولی  درصد 35  موتور سیکلت
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، اسـتهالك از اول مـاه ي قرار می گیردو مورد بهره بردارهاي ثابتی که طی ماه تحصیل می شود  براي دارایی -1-3-7-3

(بـه اسـتثناي  هـاي اسـتهالك پـذیر ها منظور می شـود. در مـواردي کـه هـر یـک از دارایـی بعد محاسبه و در حساب

ماه  6بیش از پس از آمادگی جهت بهره برداري به علت تعطیل کار یا علل دیگر براي  ها و تأسیسات ساختمانی)ساختمان

درصـد نـرخ  30مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان اسـتهالك آن بـراي مـدت یـاد شـده معـادل  مالیمتوالی در یک دوره 

زمـانی کـه  %70، محاسبه استهالك بر حسب مـدت باشـد در این صورت چنانچهاستهالك منعکس در جدول باال ست . 

رایی در این جدول اضـافه خواهـد دا مانده مدت تعیین شده براي استهالكبه باقی ،یی مورد استفاده قرار نگرفته استدارا

  .شد

هاي تجدید ارزیابی شده با توجه به مبلغ دفتري جدید (پس از تجدیـد ارزیـابی)، طـی عمـر استهالك دارایی -2-3-7-3

  ها منظور می شود.مفید باقیمانده محاسبه و در حساب

  

  مازاد تجدیدارزیابی داراییها -8-3

 نیافته ناشی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق افزایش مبلغ دفتري یک دارایی - 1-8-3

حقوق  از تجدید ارزیابی) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در صورت وضعیت مالی به عنوان بخشی از

یک کاهش قبلی  مزبور عکسیابد. هرگاه افزایش شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس میبندي می مالکانه طبقه

افزایش تا میزان هزینه قبلی  ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است، در این صورت، این

  د.منظور شو شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سود و زیان دوره

 ر سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناري یا واگذاري دارایی مربوط یا بهمازاد تجدید ارزیابی منعکس شده د - 2-8-3

تفاوت  موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل

. مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهالك مبتنی بر بهاي تمام شده تاریخی آن است بین استهالك

 افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردي که به موجب قانون

  .تجویز شده باشد

  

  زیان کاهش ارزش دارایی هاي غیر جاري -9-3

دوره مالی گزارشگري، در صورت وجود هر گونه نشانه اي دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها،  در پایان هر - 1-9-3

در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی ،برآورد و با ارزش دفتري آن مقایسه می گردد.  آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد.

ازیافتی واحد مولد وجه نقدي که دارایی متعلق به چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ ب

  آن است تعیین میگردد.

ه وجود یا عدم وجود هرگونه آزمون کاهش ارزش دارایی هاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه ب - 2-9-3

  ي دال بر امکان کاهش ارزش، بطور ساالنه انجام میشود.انشانه

  

  ذخایر   - 3– 10

  ئر فنی ذخا  - 3 – 1-10

شورایعالی بیمـه و اصـالحات بعـدي  25/10/1387مصوب  58ذخائر فنی شرکت در پایان هر سال طبق آئین نامه شماره 

  آن به شرح ذیل محاسبه می شود :
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  بیمه هاي غیر زندگی : -1-10-3

  میزان ذخیره  نوع ذخیره

  

  

  

  

  ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده )

از تاریخ شروع  بیمه اي به جز بیمه باربريبراي کلیه رشته هاي 

به روش فصلی (یک هشتم) بر مبناي حق بیمه  پوشش بیمه اي،

درصد به عنوان هزینه تحصیل براي حق  15صادره پس از کسر 

عنوان هزینه تحصیل براي  درصد به 20بیمه صادره مستقیم و 

قبولی و کسر حق بیمه اتکائی واگذاري  اتکایی هايحق بیمه

بوط و براي رشته باربري عبارت است از ذخیره محاسبه شده مر

به روش فوق بعالوه یک هشتم ذخیره مذکور . مطابق با آئین 

اي به شرح زیر به ماده عالی بیمه تبصرهشوراي 2/58نامه شماره 

اضافه شد : در محاسبه حق بیمه عاید  58آئین نامه شماره  3

د و حوادث راننده ، نشده رشته هاي بیمه شخص ثالث ، مازا

عوارض قابل پرداخت موسسات بیمه به خزانه و همچنین سهم 

صندوق تامین خسارت هاي بدنی از حق بیمه صادره کسر می 

  گردد .

ذخیره ریسک هاي منقضی نشده براي جبران 

  کسري ذخیره حق بیمه عاید نشده 

  (سهم نگهداري)

د باشد درص 85در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از 

  عبارت است از :

  دورهحق بیمه عاید نشده پایان *  ضریب خسارت)  -  85%(       

                          85%  

  

  

  

  

  ذخیره خسارت معوق

  عبارت است از جمع اقالم زیر :

خسارت اعالم شده در دست رسیدگی به عالوه برآورد  –الف 

  اییمخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتک

خساراتی که تا قبل از پایان دوره مالی ایجاد شده و هنوز  –ب 

به بیمه گر اعالم نشده به عالوه مخارج تسویه خسارت پس از 

  کسر سهم بیمه گر اتکائی

در رشته بیمه شخص ثالث  – 58آئین نامه  10ماده  1تبصره 

چنانچه محاسبه ذخیره خسارت اعالم شده در دست رسیدگی 

مورد پرونده ها وجود نداشته باشد ، حاصل ضرب براي مورد به 

متوسط هزینه خسارت بدنی هر پرونده (نفر) طی سال مالی در 

تعداد پرونده هاي در دست رسیدگی به عنوان ذخیره موضوع 

  بند الف شناسایی خواهد شد .

شورایعالی بیمه  2/58همچنین مطابق با آئین نامه شماره 

گرفتن سوابق خسارتی سه خسارات موضوع بند ب با درنظر 

درصد  3سال مالی ماقبل و با تائید هیات مدیره موسسه حداقل 

درصد بند الف خواهد بود . احتساب مبالغ مازاد بر  10و حداکثر 

درصد منوط به تائید بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  10

  می باشد .

  

  ذخیره برگشت حق بیمه

حق بیمه صادره در نسبت حق بیمه هاي برگشتی به کل  50%

سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه صادره سال مالی جاري پس 

  از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري
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  بیمه هاي غیر زندگی : ادامه -1-1-10-3

  

  میزان ذخیره  نوع ذخیره

  ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی  ذخیره ریاضی

درصدي (بر اساس توافق ذکر شده در قرارداد ها ) از منافع   ان در منافعذخیره مشارکت بیمه گذار

حاصل از هریک از قراردادهاي بیمه که به موجب شرایط قرارداد 

  به بیمه گذاران قابل پرداخت است .

درصد حق بیمه صادره بیمه نامه هاي غیر زندگی پس از کسر  3  ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی

تکائی واگذاري به عالوه ذخایر فنی تکمیلی و سهم حق بیمه ا

خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است . ضمنا میزان 

درصد میانگین حق بیمه نگهداري بیمه  20ذخیره مزبور نباید از 

  هاي غیر زندگی سه سال گذشته هر رشته تجاوز نماید .

  

  بیمه هاي زندگی -2-1-10-3

  میزان ذخیره  نوع ذخیره

  

  ره ریاضیذخی

تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه گر ( اعم از سرمایه و 

مستمري ) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران نسبت به سهم 

نگهداري شرکت و با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه 

  حق بیمه

هاي زندگی و   معامالت بیمهدرصدي از منافع حاصل از   ذخیره مشارکت در منافع

گذاري ذخایر فنی آن که به موجب شرایط قراردادهاي یهسرما

بیمه هاي زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه هاي زندگی تقسیم 

  شود .

بر اساس مبانی تعیین شده براي بیمه هاي غیر زندگی (به غیر   ذخیره فنی بیمه عمر زمانی

  از بیمه هاي باربري ) محاسبه و در حسابها منظور شده است .

ه فنی تکمیلی و خطرات طبیعی بیمه هاي ذخیر

  زندگی

درصد حق بیمه صادره پس از کسر حق بیمه اتکائی واگذاري  3

به عالوه ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی سال قبل . ضمنا 

درصد میانگین حق بیمه  20میزان ذخیره مذکور نباید از 

  نگهداري بیمه نامه اي زندگی سه سال گذشته تجاوز نماید .

  

  ذخایر فنی بیمه اتکائی -3-1-10-3

  میزان ذخیره  نوع ذخیره

ذخایر فنی معامالت بیمه اتکائی قبولی با رعایت قواعد مقرر در   ذخیره فنی بیمه اتکائی

بندهاي فوق و به موجب شرایط و توافق هاي اتکائی محاسبه 

  می شود .
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  گان )ذخیره مشارکت در منافع شبکه فروش ( نمایند-3-10-2

شوراي عالی بیمه ، ذخیره مشارکت در منافع بر  29آئین نامه شماره  6و به استناد ماده  57آئین نامه شماره  19بموجب ماده 

اساس مانده عملیات بیمه اي جهت مشارکت دادن شبکه فروش در سود حاصـل از عملیـات بیمـه اي محاسـبه و بـه حسـاب 

  منظور می گردد .

    یاي پایان خدمت کارکنانذخیره مزا  - 3 – 3-10

  شرکت  -1-3-10-3

آئین نامه اداري و استخدامی صنعت بیمه ، به کارمند شاغل هنگام بازنشستگی ، از کار افتادگی یـا فـوت در  64بر اساس ماده 

ب و العـاده جـذمعادل یکماه آخرین حقـوق و فوق )حداکثر سی سال(قبال کلیه سوابق پذیرفته شده به ازاي هر سال خدمت 

العاده کارشناسی به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود . براي کارکنان قراردادي نیز بـه ازاي هـر سـال خـدمت فوق

  بمیزان یکماه آخرین حقوق و مزایا ذخیره در نظر گرفته می شود 

   سایر شرکت هاي گروه -2-3-10-3

اس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایـاي مسـتمر بـراي هـر براس سایر شرکت هاي گروهذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان 

  .ها منظور می شود  در حساب محاسبه وسال خدمت آنان 

  

   درآمد عملیاتی -11-3

  و بیمه عمر زمانی  درآمد حق بیمه رشته هاي غیر زندگی -1-11-3

براي (نواخت در طول دوره بیمه نامه حق بیمه رشته هاي غیر زندگی و عمر زمانی از تاریخ شروع پوشش بیمه اي و به طور یک

(حـق بیمـه  حـق بیمـه پس از کسر ذخیرهبیمه نامه هاي مستقیم) و در طول دوره پذیرش غرامت ( براي بیمه هاي اتکائی ) 

   به عنوان درآمد حق بیمه شناسایی می شود . عاید نشده)

   درآمد حق بیمه رشته هاي زندگی  -2-11-3

، الحاقیه هاي اضافی و برگشتی پس از کسر ذخایر فنی حق بیمه بـه عنـوان درآمـد شناسـایی رهحق بیمه بیمه نامه هاي صاد

  شود . می

  در منافع درآمد کارمزد و مشارکت -3-11-3

در زمان شروع پوشش بیمه اي شناسایی می شـود  قبولی اتکائی و بیمه اي هايدرآمد کارمزد طبق شرایط بیمه نامه یا قرارداد

د مشارکت در منافع حاصل از بیمه هاي اتکائی ذر زمان مشخص شدن نتایج عملیات اتکائی به عنـوان درآمـد . همچنین درآم

  شود .شناسایی می

  هاي آتی حق بیمه سال  - 3 – 12

هاي آتـی بـه درآمـد سـال  هاي دوم و پس از آن از طریق حساب حق بیمه سال ، حق بیمه سالدر بیمه نامه هاي بلند مدت

می شود . اما در بیمه نامه هاي مهندسی اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یکسال باشد براي احتساب حق بیمه  مربوط منتقل

  هاي آتی از مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد .  سال

  

  شناسایی هزینه هاي عملیاتی-13-3

  خسارت و مزایاي پرداختی-1-13-3

س از گزارش وقوع خسارت از سوي بیمه گذار و انجام رسیدگیهاي الزم توسط در بیمه هاي مستقیم هزینه خسارت پرداختی پ

کارشناسان شرکت و پس از صدور حواله خسارت در حساب ها شناسایی و ثبت می شود . ضمنا بابت خسـارت واقـع شـده اي 

شـود . در صـورت لـزوم ، که پرداخت نشده است به موجب مصوبات شورایعالی بیمه ، ذخیره مورد نیاز برآورد و شناسایی می 

بابت بدهی خسارت معوق بر اساس اطالعاتی که پس از شناخت اولیه بدست می اید ، تعدیل صورت می گیرد و اثرات ناشی از 

این تعدیل در صورت سود و زیان دوره منظور می شود . در بیمه هاي اتکائی قبولی نیز هزینه خسـارت بـر اسـاس گزارشـهاي 

  اگذارنده شناسایی می شود.ه گر ودریافتی از بیم
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  هزینه هاي کارمزد و مشارکت در منافع -2-13-3

  شود.اي شناسایی میاي و اتکایی قبولی از زمان ایجاد تعهد بیمهههزینه کارمزد طبق شرایط بیمه نامه یا قرارداد هاي بیم

  

  قرارداد هاي بیمه عمر و سرمایه گذاري-14-3

  به شرح زیر تقسیم می شود :» قرارداد مجزا« و » قرارداد مرکب « یه گذاري به دو دسته قرارداد هاي بیمه عمر و سرما

  الف) قرارداد هاي مرکب (قرارداد بیمه عمر و تشکیل سرمایه)

قرارداد هایی که وجوه دریافتی بابت حق بیمه و وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاري به طور جداگانه در قـرارداد مشـخص 

  نامیده می شود . این قرارداد ها باید همزمان واجد هر دو شرط زیر باشد :» قرارداد مرکب« نشده است ، 

  اوالً ) جزء سرمایه گذاري و جزء بیمه اي این قرارداد ها وابستگی شدیدي به هم دارند .

ء در قـرارداد موجـب ثانیاً ) بیمه گذار نمی تواند یک جزء را بدون جزء دیگر ابتیاع نماید و فسخ یا سررسید شدن یک جز

  فسخ یا سررسید شدن جزء دیگر می شود .

  به حساب منظور می شوند . 3-10-1-2آثار مالی تعهدات ناشی از قرارداد هاي مرکب طبق یادداشت 

  الف) قرارداد هاي مجزا (قرارداد بیمه عمر و مدیریت سرمایه)

ابت سرمایه گذاري به طور جداگانه در قـرارداد مشـخص قرارداد هایی که وجوه دریافتی بابت حق بیمه و وجوه دریافتی ب

  نامیده می شود . این قرارداد ها باید همزمان واجد هر دو شرط زیر باشد :» قرارداد مجزا« شده است ، 

  اوالً ) جزء سرمایه گذاري و جزء بیمه اي این قرارداد ها تداخل و وابستگی به یکدیگر ندارند .

گذاري به صورت جداگانه با همان شرایط توسط شرکت هـاي بیمـه یـا سـایر شـرکت هـا در بـازار ثانیاً ) قرارداد سرمایه 

  فروخته شود یا قابل فروش باشد .

و آثار مالی ناشی  3-10-1-2در این قرارداد ها آثار مالی تعهدات ناشی از وجوه دریافتی بابت حق بیمه ها طبق یادداشت 

  ه حساب بدهی بابت بیمه عمر و سرمایه گذاري منظور می شود .از وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاري ب

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران همزمان با اعطاي مجوز فروش قرارداد هاي بیمه عمر و سرمایه گذاري ، نوع قـرارداد 

  شامل قرارداد مرکب یا مجزا را تعیین و به شرکت بیمه ذیربط اعالم می کند .

  

  ه نامه هامخارج تحصیل بیم -15-3

ها نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان ، مخارج صـدور بیمـه نامـه هـا و سـایر نامهمخارج تحصیل ، صدور یا تمدید بیمه 

  مخارج مربوط ، به محض وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود .

  

  بازیافت خسارت -16-3

ي وصول ، بـه میـزان خـالص دریـافتی خسـارت پس از کسر هزینه هاوجوهی که بابت بازیافت خسارت دریافت می شود 

  بازیافتی در حساب هاي مربوطه شناسایی و سهم بیمه گر اتکایی از وجوه مذکور در حساب ها منظور می شود .

  

  تسعیر ارز-17-3

  شرکت-1-17-3

کشـور بـه  قانون محاسبات عمـومی 136عنوان شرکت دولتی در اجراي مفاد ماده به و بدهی هاي ارزي شرکت، دارائی ها

تسعیر و مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی هاي مذکور  صورت وضعیت مالی،در تاریخ  قابل دسترس ارزنرخ 

مزبـور بـدهکار  اندوختـهتسعیر ارز منظور می شود و در صورتی که در پایان سال مالی مانـده حسـاب  اندوختهبه حساب 

  نرخ هاي قابل دسترس ارز به شرح زیر است : سال انتقال می یابد . باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان
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  دلیل استفاده از نرخ  نرخ تسعیر  نوع ارز  مانده ها و معامالت مرتبط

  

  

نقد و بانک ، دریافتنی ها و 

  پرداختنی هاي ارزي

     159،000  بانک مرکزي  دالر

  

  

  

 يبخشنامه بانک مرکز

 مهیب يها هیو ابالغ

  يمرکز

   190،000  بانک مرکزي  یورو

   43،317  بانک مرکزي  درهم

   24،441  بانک مرکزي  یوان

   220،621  بانک مرکزي  پوند

   413،739  بانک مرکزي  ریال عمان

   423،092  بانک مرکزي  دینار بحرین

   2،146  بانک مرکزي  روبل روسیه

   171،107  بانک مرکزي  فرانک سویس

  

  سایر شرکت هاي گروه -2-17-3

ي اندازه در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقالم غیر پولی که به بهاي تمام شده تاریخی ارزارز  قابل دسترس اقالم پولی ارزي با نرخ

  ت :نرخ هاي قابل دسترس به شرح زیر اسدرتاریخ انجام معامله تسعیر می شود .  قـابل دسترس ارزرخ ـبا ن ،شده است گیري

مانده ها و معامالت 

  مرتبط

  دلیل استفاده از نرخ  نرخ تسعیر  نوع ارز

  

نقد و بانک ، دریافتنی 

ها و پرداختنی هاي 

  ارزي

    228ر020  بانک مرکزي  حواله -دالر 

  

  

هاي مندرج در نرخ

  سامانه سنا 

  237ر451  بانک مرکزي  اسکناس -دالر 

  272ر748  بانک مرکزي  حواله -یورو 

  284ر030  زيبانک مرک  اسکناس -یورو 

  62ر082  بانک مرکزي  درهم

  35ر113  بانک مرکزي  یوان

  318ر131  بانک مرکزي  پوند

  

  

) در تاریخ صورت وضعیت مالی و سامانه سناجی به نرخ قابل دسترس  ارز (نرخ دارایی ها و بدهی هاي عملیات خار -3-17-3

عامله تسعیر می شود . تمام تفاوت هاي تسعیر حاصل ، در صورت سود درآمد ها و هزینه هاي آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام م

و زیان جامع شناسایی  و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در صورت وضعیت مالی طبقه بندي می شود .  مضافاً تفاوت 

صورت سود و  هاي تسعیر اقالم پولی که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایه گذاري در عملیات خارجی را تشکیل می دهد، در

  زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاري سرمایه گذاري ، تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندي می شود .

  

  صندوق بازنشستگی کارکنان 18-3

صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران بمنظور پرداخت حقوق و مزایاي بازنشستگی کارکنان رسـمی و پیمـانی شـرکت 

ا توجه به اینکه فاقد شخصیت حقوقی می باشد طبق رویه سـنوات قبـل کلیـه منـابع و مصـارف ایـن فعالیت می کند و ب

طبـق تصـمیمات هیـأت در صورتهاي مالی بیمه ایران افشـاء مـی گـردد و  33-1-6توضیحی  صندوق در قالب یادداشت

  دوق تهیه شده است.نه اي براي صنصورتهاي مالی جداگا 1398مدیره شرکت سهامی بیمه ایران از  سال مالی 
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  قضاوت هاي مدیریت در فرایند بکارگیري رویه هاي حسابداري و برآورد ها  – 4

   قضاوت در فرایند بکار گیري رویه هاي حسابداري -1-4

  طبقه بندي سرمایه گذاري ها در طبقه سرمایه گذاري غیر جاري -1-1-4

نیاز ، قصد نگهداري سرمایه گـذاري هـاي بلنـد مـدت بـراي مـدت  مدیریت با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد

طوالنی را دارد . این سرمایه گذاري ها با قصد استفاده مستمر توسط شـرکت نگهـداري مـی شـود و هـدف آن نگهـداري 

   پرتفویی از سرمایه گذاري ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه براي شرکت است . 

  گذاري غیرجاريکاهش ارزش سرمایه  -2-1-4

  

  قضاوت مربوط به برآورد ها -2-4

  ذخایر فنی بیمه اي -1-2-4

  کاهش ارزش مطالبات -2-2-4
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

درآمد حق بیمه ناخالص5-

گروه

اتکایی قبولیحق بیمه صادرهرشته بیمه اي
حق بیمه برگشتی 

مستقیم

حق بیمه 

برگشتی اتکایی

کاهش(افزایش) 

ذخیره ریسک هاي 

منقضی شده

کاهش(افزایش) ذخیره 

حق بیمه عاید 

نشده/ذخیره ریاضی

درآمد حق بیمه 

ناخالص
اتکایی قبولیحق بیمه صادره

حق بیمه برگشتی 

مستقیم

حق بیمه 

برگشتی اتکایی

کاهش(افزایش) 

ذخیره ریسک هاي 

منقضی شده

کاهش(افزایش) ذخیره 

حق بیمه عاید 

نشده/ذخیره ریاضی

درآمد حق بیمه 

ناخالص

غیرزندگی:

1,711,917 (102,163)(4,937)- (305,332)23 2,124,325 2,079,368 (300,790)4,937 - (89,754)- 2,464,975 حوادث

10,756,129 (693,972)(1,410,878)- (59,900)- 12,920,878 15,038,098 (1,555,278)461,375 - (8,351)- 16,140,352 حوادث راننده

7,574,210 191,171 (7,787)(58,088)(770,923)1,259,117 6,960,720 9,424,149 (1,525,579)9,159 (65,998)(709,178)1,894,104 9,821,641 آتش سوزي

1,850,278 (269,519)295,220 (13,893)(657,770)378,427 2,117,812 2,301,808 (696,878)(619)(37,154)(710,476)616,071 3,130,865 باربري

87,226,652 (8,098,272)(614,337)- (523,490)3,242 96,459,508 114,976,164 (10,177,147)1,249,608 - (110,772)- 124,014,475 ثالث

3,256,706 (887,325)(113,467)- (5,090)- 4,262,588 6,555,442 (1,982,584)312,045 - (5,507)- 8,231,489 ثالث مازاد

16,864,541 (2,562,298)- (3,815)(379,670)28,201 19,782,123 25,518,782 (5,959,394)- (5,387)(564,978)57,537 31,991,004 بدنه

18,383,204 3,248,090 531,071 (233,599)(4,067,643)1,194,351 17,710,935 19,387,413 (3,364,081)(138,372)(17,639)(3,962,641)6,130,784 20,739,362 درمان 

4,625,050 692,680 - (71,766)(4,569,379)615,483 7,958,031 3,754,895 102,086 (17,207)(147,374)(22,545,724)974,699 25,388,415 مهندسی

8,019,586 (1,040,184)110,385 (16,039)(1,827,314)645,480 10,147,258 10,741,556 (1,955,691)- (67,516)(2,303,070)936,979 14,130,854 مسئولیت

(394,599)(72,838)(738,338)(47,417)(7,158)270,094 201,058 1,131,881 (191,629)504,995 (61,640)(14,538)588,244 306,449 کشتی

2,442,311 (496,348)- (52,575)(677,676)512,266 3,156,644 3,389,992 (117,436)- (233,798)(1,613,476)914,280 4,440,421 هواپیما

1,533 (347)(80)(280)- 2,214 26 2,173 (122)80 (82)- 2,264 33 پول

6,483 4,447 (285)- 2,321 - 1,365 (1,132)(1,317)3,814 پی . اند . آي

2,407,149 (1,771,869)(673,396)(175,746)(818,835)718,801 5,128,194 11,703,597 (1,808,668)673,396 (224,029)(3,137,153)946,165 15,253,886 نفت و انرژي

166,169 1,848 - - (2,226)- 166,547 298,108 - - - (4,816)- 302,924 کارت سبز 

164,897,318 (11,856,898)(2,626,545)(673,504)(14,672,406)5,630,022 189,096,648 226,304,793 (29,534,324)3,059,397 (861,932)(35,780,435)13,064,942 276,357,144 جمع

زندگی:

5,715,143 (2,521,892)(11,086)- (24,886)- 8,273,007 8,925,834 (1,877,339)(253,582)- (15,218)- 11,071,973 عمر زمانی

8,607 (275)- - (21)- 8,903 9,471 (2,068)(18)11,557 پوشش تکمیلی عمر

(4,554,969)(13,744,968)- - - - 9,189,998 (2,568,256)(15,864,173)- - - - 13,295,917عمر و تشکیل سرمایه

1,168,780 (16,267,134)(11,086)- (24,907)- 6,367,04917,471,908 (17,743,580)(253,582)- (15,236)- 24,379,447جمع

 300,736,592 13,064,942(35,795,670)(861,932) 2,805,815(47,277,904) 232,671,841 206,568,556 5,630,022(14,697,313)(673,504)(2,637,631)(28,124,032) 166,066,098

(263,202)- - 28,638 - (287,131)(4,709)(454,280)- - 106,717 - (554,923)(6,074)تعدیالت تلفیقی

 300,730,518 12,510,019(35,795,670)(755,215) 2,805,815(47,277,904) 232,217,562 206,563,847 5,342,891(14,697,313)(644,865)(2,637,631)(28,124,032) 165,802,896

1398- مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

اتکایی قبولیحق بیمه صادرهرشته بیمه اي
حق بیمه برگشتی 

مستقیم

حق بیمه 

برگشتی اتکایی

کاهش(افزایش) 

ذخیره ریسک هاي 

منقضی شده

کاهش(افزایش) ذخیره 

حق بیمه عاید 

نشده/ذخیره ریاضی

درآمد حق بیمه 

ناخالص
اتکایی قبولیحق بیمه صادره

حق بیمه برگشتی 

مستقیم

حق بیمه برگشتی 

قبولی

کاهش(افزایش) 

ذخیره ریسک هاي 

منقضی شده

کاهش(افزایش) ذخیره 

حق بیمه عاید 

نشده/ذخیره ریاضی

درآمد حق بیمه 

ناخالص

غیرزندگی:

1,701,509 (98,771)- - (305,189)23 2,105,445 2,049,813 (296,093)- - (89,646)- 2,435,552 حوادث

10,663,962 (688,900)(1,410,878)- (8,975)- 12,772,714 14,940,233 (1,548,589)461,375 - (7,813)- 16,035,260 حوادث راننده

7,359,232 163,558 - (48,951)(767,788)1,140,689 6,871,723 9,194,580 (1,475,813)- (54,251)(698,643)1,773,988 9,649,299 آتش سوزي

1,799,359 (274,819)295,220 (11,220)(657,068)344,664 2,102,581 2,265,381 (684,709)- (26,313)(710,205)572,441 3,114,168 باربري

86,446,720 (8,059,374)(614,337)- (95,858)3,242 95,213,046 114,158,958 (10,140,723)1,249,608 - (106,805)- 123,156,877 ثالث اجباري

3,256,706 (887,325)(113,467)- (5,090)- 4,262,588 6,520,394 (1,974,871)312,045 - (5,470)- 8,188,691 ثالث مازاد

16,595,453 (2,522,874)- (843)(366,820)841 19,485,149 25,145,661 (5,876,359)- (1,399)(545,281)6,175 31,562,525 بدنه

17,760,108 3,035,359 468,327 (233,567)(4,046,180)1,034,650 17,501,520 16,164,165 (136,536)266,127 (17,608)(3,845,167)275 19,897,074 درمان 

4,504,511 686,911 - (57,618)(4,562,478)505,282 7,932,414 3,645,326 122,560 - (115,128)(22,535,416)805,961 25,367,349 مهندسی

7,760,679 (1,045,240)- (15,886)(1,824,564)634,599 10,011,770 10,579,179 (1,920,757)- (59,771)(2,295,272)910,208 13,944,771 مسئولیت

(418,887)(74,950)(726,540)(44,831)(7,158)240,289 194,302 1,174,540 (168,677)605,724 (51,409)(14,538)508,769 294,671 کشتی

2,290,429 (511,946)- (42,098)(485,313)416,136 2,913,650 3,211,800 (73,850)- (194,245)(1,534,356)704,295 4,309,955 هواپیما

2,156,594 (1,818,724)(673,396)(109,671)(792,590)525,626 5,025,349 11,377,392 (1,655,842)673,396 (154,577)(3,068,210)732,833 14,849,792 نفت و انرژي

62,222 - - - (1,265)- 63,487 256,174 - - - (4,114)- 260,288 کارت سبز

161,938,595 (12,097,095)(2,775,072)(564,686)(13,926,336)4,846,043 186,455,741 220,683,597 (25,830,260)3,568,275 (674,699)(35,460,936)6,014,946 273,066,272 جمع

زندگی:

5,717,214 (2,517,156)- - (22,405)- 8,256,775 8,900,502 (1,877,057)(264,668)- (14,019)- 11,056,246 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

(4,549,598)(13,713,493)- - - - 9,163,894 (2,569,185)(15,825,834)- - - - 13,256,649عمر و تشکیل سرمایه

1,167,615 (16,230,648)- - (22,405)- 6,331,31717,420,669 (17,702,891)(264,668)- (14,019)- 24,312,895جمع

 297,379,167 6,014,946(35,474,955)(674,699) 3,303,607(43,533,151) 227,014,915 203,876,409 4,846,043(13,948,741)(564,686)(2,775,072)(28,327,743) 163,106,210

1398- مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمه صادره به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم5-1-

گروه

حق بیمه صادره مستقیمرشته بیمه اي
حق بیمه صادره غیر  

مستقیم

نمایندگی هاي 

خارج از کشور
حق بیمه صادره مستقیمجمع

حق بیمه صادره غیر  

مستقیم

نمایندگی هاي خارج از 

کشور
جمع

غیرزندگی:

1,818,993 16,045 1,775,468 27,479 2,375,222 29,139 2,317,485 28,598 حوادث

12,860,978 12,702,297 158,681 16,132,001 - 15,941,377 190,624 حوادث راننده

6,189,797 495,606 4,901,199 792,991 9,112,463 1,043,100 7,361,660 707,702 آتش سوزي

1,460,042 399,771 716,348 343,923 2,420,389 496,518 1,282,304 641,567 باربري

95,936,019 464,559 94,907,889 563,571 123,903,703 813,373 122,476,396 613,934 ثالث اجباري

4,257,498 4,252,551 4,947 8,225,981 - 8,168,245 57,736 ثالث مازاد

19,402,453 787,188 18,425,777 189,488 31,426,026 1,435,565 29,745,546 244,915 بدنه

13,643,292 247,553 7,560,252 5,835,487 16,776,721 788,041 10,740,932 5,247,746 درمان 

3,388,652 31,065 1,426,580 1,931,006 2,842,691 11,320 1,478,533 1,352,838 مهندسی

8,319,944 38,131 7,893,274 388,538 11,827,784 85,567 11,206,469 535,749 مسئولیت

193,901 - 99,641 94,259 291,911 - 215,786 76,125 کشتی

2,478,968 - 894,974 1,583,994 2,826,945 - 1,126,630 1,700,315 هواپیما

4,309,359 - 371,105 3,938,254 12,116,733 - 2,536,844 9,579,889 نفت و انرژي

26 - 6 20 33 - 11 22 پول

164,321 - - 164,321 298,108 - - 298,108 ثالث - کارت سبز

 21,275,868 214,598,219 4,702,624 240,576,710 16,016,961 155,927,362 2,479,919 174,424,242

زندگی:

8,248,120 - 7,509,888 738,232 11,056,755 - 9,963,053 1,093,702 عمر زمانی

8,882 - 8,360 522 11,539 - 10,901 638پوشش تکمیلی عمر

9,189,998 - 8,388,663 801,335 13,295,917 - 12,190,023 1,105,894 عمر وتشکیل سرمایه

17,447,000- 24,364,2111,540,08915,906,911- 2,200,23422,163,977جمع

(4,709)- - - (6,074)- - - تعدیالت تلفیقی

 23,476,102 236,762,196 4,702,624 264,934,847 17,557,050 171,834,273 2,479,919 191,866,533

1398- مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

رشته بیمه اي
حق بیمه صادره 

مستقیم

حق بیمه صادره غیر  

مستقیم

نمایندگی هاي خارج 

از کشور
جمع

حق بیمه صادره 

مستقیم

حق بیمه صادره 

غیر  مستقیم

نمایندگی هاي 

خارج از کشور
جمع

غیرزندگی:

1,800,256 16,045 1,757,018 27,192 2,345,907 29,139 2,291,404 25,364 حوادث

12,763,739 12,614,172 149,567 16,027,447 -  15,842,414 185,033 حوادث راننده

6,103,936 495,606 4,820,295 788,034 8,950,656 1,043,100 7,205,185 702,371 آتش سوزي

1,445,513 399,771 702,625 343,117 2,403,963 496,518 1,266,423 641,022 باربري

95,117,189 423,435 94,198,422 495,332 123,050,073 813,373 121,663,601 573,099 ثالث اجباري

4,257,498 41,124 4,216,374 - 8,183,220 -  8,127,820 55,400 ثالث مازاد

19,118,329 787,188 18,162,598 168,543 31,017,244 1,435,565 29,358,018 223,661 بدنه

13,455,340 247,553 7,383,303 5,824,484 16,051,907 788,041 10,534,588 4,729,278 درمان 

3,369,936 31,065 1,410,217 1,928,653 2,831,932 11,320 1,471,801 1,348,811 مهندسی

8,187,206 38,131 7,766,856 382,218 11,649,499 85,567 11,040,402 523,530 مسئولیت

187,145 - 93,121 94,023 280,133 -  204,008 76,125 کشتی

2,428,337 - 844,343 1,583,994 2,775,599 -  1,075,284 1,700,315 هواپیما

4,232,760 - 366,042 3,866,718 11,781,582 -  2,535,052 9,246,530 نفت و انرژي

62,222 - - 62,222 256,174 - - 256,174 کارت سبز

 20,286,713 212,616,000 4,702,623 237,605,336 15,714,099 154,335,387 2,479,919 172,529,405

زندگی:

8,234,369 - 7,497,668 736,701 11,042,227 - 9,955,932 1,086,295 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

9,163,894 - 8,364,749 799,145 13,256,649 12,153,573 1,103,076 عمر وتشکیل سرمایه

2,189,37122,109,505024,298,8761,535,84615,862,417017,398,263جمع

 22,476,084 234,725,505 4,702,623 261,904,212 17,249,945 170,197,804 2,479,919 189,927,668

1398- مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال

 26



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمه صادر قبولی و برگشتی5-2-

گروه

حق بیمه جاريرشته بیمه اي
نمایندگیهاي خارج 

از کشور

حق بیمه سال هاي آتی 

ایجاد شده طی دوره
جمع

حق بیمه آتی به 

جاري

حق بیمه قبولی جاري 

داخل کشور

حق بیمه قبولی جاري 

خارج از  کشور

حق بیمه برگشتی   جاري 

داخل

 حق بیمه برگشتی جاري 

خارج

 حق بیمه برگشتی قبولی 

جاري داخل

حق بیمه برگشتی 

قبولی جاري خارج

غیرزندگی:

- - (619)(89,135)- - 1,585 2,464,975 186 29,758 2,435,032 حوادث

- - - (8,351)- - - 16,140,352 - - 16,140,352 حوادث راننده

(3,314)(62,683)(45,339)(663,839)70,449 1,823,655 4,038 9,821,641 15,778 1,088,440 8,717,423 آتش سوزي

- (37,154)(27,870)(682,606)- 616,071 - 3,130,865 - 524,388 2,606,477 باربري

- - (34,618)(76,155)- - - 124,014,476 - 847,991 123,166,485 ثالث اجباري

- - - (5,507)- - - 8,231,489 - - 8,231,489 ثالث مازاد

- (5,387)(69,362)(495,616)- 57,537 240 31,991,004 527 1,504,927 30,485,550 بدنه

- (17,639)(7,862)(3,954,779)- 6,130,784 - 20,739,362 - 795,904 19,943,458 درمان 

(54)(147,320)(1,329)(22,544,395)8,556 966,144 814,017 25,388,415 821,091 12,649 24,554,675 مهندسی

(121)(67,395)(11,581)(2,291,489)- 936,979 328,291 14,130,854 516,356 97,147 13,517,351 مسئولیت

- (61,640)- (14,538)- 588,244 - 306,449 - - 306,449 کشتی

- (233,798)- (1,613,476)- 914,280 - 4,440,421 - - 4,440,421 هواپیما

- (224,029)- (3,137,153)- 946,166 230,250 15,253,885 536,340 - 14,717,545 نفت و انرژي

- - - (4,817)- - - 302,925 - - 302,925 کارت سبز 

- (1,399)- - - 6,078 - 33 - - 33 سایر

 269,565,664 4,901,204 1,890,278 276,357,146 1,378,422 12,985,938 79,005(35,581,857)(198,579)(858,443)(3,489)

زندگی:

- - - (15,218)- - 71,365 11,071,974 254,045 - 10,817,928 عمر زمانی

- - - (18)- - - 11,557 - - 11,557 پوشش هاي تکمیلی عمر

- - - - - - 13,295,9160 - - 13,295,916عمر و تشکیل سرمایه

- - - (15,236)- - 71,365 24,379,447 254,045 - 24,125,402 جمع

106,717 (554,923)(6,074)(6,074)تعدیالت تلفیقی

 293,684,992 4,901,204 2,144,323 300,730,519 1,449,787 12,431,015 79,005(35,597,093)(198,579)(751,726)(3,489)

سال 1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمه صادر قبولی و برگشتی5-2-

گروه

حق بیمه جاريرشته بیمه اي
نمایندگیهاي خارج 

از کشور

حق بیمه سال هاي آتی 

ایجاد شده طی دوره
جمع

حق بیمه آتی به 

جاري

حق بیمه قبولی جاري 

داخل کشور

حق بیمه قبولی جاري 

خارج از کشور

حق بیمه برگشتی   جاري 

داخل

 حق بیمه برگشتی جاري 

خارج

 حق بیمه برگشتی قبولی 

جاري داخل

حق بیمه برگشتی قبولی 

جاري خارج

غیرزندگی:

- - (391)(304,941)- 23 646 2,124,325 7,005 16,437 2,100,884 حوادث

- - - (59,900)- - - 12,920,878 - - 12,920,878 حوادث راننده

(407)(57,682)(18,326)(752,597)21,296 1,237,821 3,434 6,960,719 9,084 513,932 6,437,703 آتش سوزي

- (13,893)(6,081)(651,689)- 378,427 - 2,117,812 - 405,852 1,711,960 باربري

- - (18,410)(505,079)- 3,242 - 96,459,507 - 482,968 95,976,539 ثالث اجباري

- - - (5,090)- - - 4,262,588 - - 4,262,588 ثالث مازاد

- (3,815)(40,075)(339,596)- 28,201 1,098 19,782,123 108 827,263 18,954,753 بدنه

- (233,599)(11,708)(4,055,936)- 1,194,351 - 17,710,935 - 259,261 17,451,675 درمان 

(2,900)(68,866)(2,090)(4,567,288)6,050 609,433 446,618 7,958,031 456,606 33,156 7,468,269 مهندسی

- (16,039)(4,448)(1,822,867)- 645,480 35,382 10,147,258 180,746 42,579 9,923,933 مسئولیت

- (47,417)- (7,158)- 270,094 - 201,058 - - 201,058 کشتی

- (52,575)- (677,676)- 512,266 - 3,156,644 - - 3,156,644 هواپیما

- (175,746)- (818,835)- 718,801 42,282 5,128,193 116,855 - 5,011,338 نفت و انرژي

- (565)- - - 4,535 - 26 - - 26 سایر

- - - (2,226)- - - 166,547 - - 166,547 کارت سبز

 185,744,794 2,581,448 770,405 189,096,647 529,459 5,602,676 27,346(14,570,876)(101,529)(670,197)(3,307)

زندگی:

- - - (24,887)18,365 8,273,008 38,760 8,234,248 عمر زمانی

- - - (21)- - - 8,903 - - 8,903 پوشش هاي تکمیلی عمر

- - - - - - - 9,189,999 9,189,999عمر و تشکیل سرمایه

- - - (24,908)- - 18,365 17,471,910 38,760 - 17,433,150 جمع

28,638 (287,131)(4,709)(4,709)تعدیالت تلفیقی

 203,173,234 2,581,448 809,165 206,563,847 547,824 5,315,545 27,346(14,595,785)(101,529)(641,558)(3,307)

سال 1398 - مبالغ به میلیون ریال

28



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمه صادر قبولی و برگشتی5-2-

شرکت

حق بیمه جاريرشته بیمه اي
نمایندگیهاي 

خارج از کشور

حق بیمه سال هاي آتی 

ایجاد شده طی دوره
جمع

حق بیمه آتی به 

جاري

حق بیمه قبولی جاري 

داخل کشور

حق بیمه قبولی جاري 

خارج از کشور کشور

حق بیمه برگشتی   

جاري داخل

 حق بیمه برگشتی 

جاري خارج

 حق بیمه برگشتی 

قبولی جاري داخل

حق بیمه برگشتی 

قبولی جاري خارج

غیرزندگی:

- - (619)(89,027)- - 1,585 2,435,552 186 29,758 2,405,609 حوادث

- - - (7,813)- - - 16,035,260 - - 16,035,260 حوادث راننده

(3,314)(50,936)(45,339)(653,304)70,449 1,703,539 2,454 9,649,299 12,180 1,088,440 8,548,679 آتش سوزي

- (26,313)(27,870)(682,335)- 572,441 - 3,114,168 - 524,388 2,589,780 باربري

- - (34,618)(72,187)- - - 123,156,877 - 847,991 122,308,886 ثالث اجباري

- - - (5,470)- - - 8,188,691 - - 8,188,691 ثالث مازاد

- (1,399)(69,362)(475,919)- 6,175 - 31,562,525 - 1,504,927 30,057,598 بدنه

- (17,608)(7,862)(3,837,305)- 275 - 19,897,074 - 795,904 19,101,170 درمان 

(54)(115,074)(1,329)(22,534,087)8,556 797,406 814,017 25,367,349 820,087 12,649 24,534,613 مهندسی

(121)(59,650)(11,581)(2,283,691)- 910,208 327,506 13,944,771 515,480 97,147 13,332,144 مسئولیت

- (51,409)- (14,538)- 508,769 - 294,671 - - 294,671 کشتی

- (194,245)- (1,534,356)- 704,295 - 4,309,955 - - 4,309,955 هواپیما

- (154,577)- (3,068,210)- 732,833 229,814 14,849,792 535,902 - 14,313,890 نفت و انرژي

- - - (4,114)- - - 260,288 - - 260,288 کارت سبز

(3,489)(671,210)(198,579)(35,262,357)79,005 5,935,941 1,375,377 273,066,272 1,883,835 4,901,204 266,281,233 جمع

زندگی:

- - - (14,019)- - 71,365 11,056,246 254,045 - 10,802,201 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

- - - - - - - 13,256,649 - - 13,256,649عمر و تشکیل سرمایه

- - - (14,019)- - 71,365 24,312,895 254,045 - 24,058,850جمع

 290,340,083 4,901,204 2,137,880 297,379,167 1,446,742 5,935,941 79,005(35,276,376)(198,579)(671,210)(3,489)
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1399 - مبالغ به میلیون ریال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمه صادر قبولی و برگشتی5-2-

شرکت

حق بیمه جاريرشته بیمه اي
نمایندگیهاي خارج از 

کشور

حق بیمه سال هاي آتی 

ایجاد شده طی دوره
حق بیمه آتی به جاريجمع

حق بیمه قبولی جاري داخل 

کشور

حق بیمه قبولی جاري 

خارج از کشور

حق بیمه برگشتی   جاري 

داخل

 حق بیمه برگشتی 

جاري خارج

 حق بیمه برگشتی 

قبولی جاري داخل

حق بیمه برگشتی 

قبولی جاري خارج

غیرزندگی:

- (391)(304,798)- 23 646 2,105,445 7,005 16,437 2,082,004 حوادث

- - (8,975)- - - 12,772,714 - - 12,772,714 حوادث راننده

(407)(48,545)(18,326)(749,462)21,296 1,119,393 2,921 6,871,723 7,404 513,932 6,350,387 آتش سوزي

(11,220)(6,081)(650,987)- 344,664 - 2,102,581 - 405,852 1,696,729 باربري

- (18,410)(77,448)- 3,242 - 95,213,046 - 482,968 94,730,078 ثالث اجباري

- - (5,090)- - - 4,262,588 - - 4,262,588 ثالث مازاد

(843)(40,075)(326,746)- 841 - 19,485,149 - 827,263 18,657,887 بدنه

(233,567)(11,708)(4,034,473)- 1,034,650 - 17,501,520 - 259,261 17,242,260 درمان 

(2,900)(54,718)(2,090)(4,560,387)6,050 499,232 446,553 7,932,414 456,606 33,156 7,442,652 مهندسی

(15,886)(4,448)(1,820,117)- 634,599 34,388 10,011,770 180,304 42,579 9,788,887 مسئولیت

(44,831)- (7,158)- 240,289 - 194,302 - - 194,302 کشتی

(42,098)- (485,313)- 416,136 - 2,913,650 - - 2,913,650 هواپیما

(109,671)- (792,590)- 525,626 42,282 5,025,349 116,420 - 4,908,929 نفت و انرژي

(1,265)63,487 63,487 کارت سبز

(3,307)(561,379)(101,529)(13,824,807)27,346 4,818,697 526,789 186,455,741 767,740 2,581,448 183,106,553 جمع

زندگی:

(22,405)18,365 8,256,775 38,760 8,218,015 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

9,163,894 9,163,894عمر و تشکیل سرمایه

- - - (22,405)- - 18,365 17,420,669 38,760 - 17,381,909جمع

 200,488,462 2,581,448 806,500 203,876,409 545,154 4,818,697 27,346(13,847,213)(101,529)(561,379)(3,307)
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1398 - مبالغ به میلیون ریال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

حق بیمه اتکایی واگذاري6- سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

گروه

حق بیمه غیر اجباريحق بیمه اجباريرشته بیمه اي

کاهش(افزایش) ذخیره حق 

بیمه عاید نشده/ذخیره 

ریاضی سهم اتکایی

حق بیمه غیر اجباريحق بیمه اجباريجمع

کاهش(افزایش) ذخیره حق 

بیمه عاید نشده/ذخیره 

ریاضی سهم اتکایی

جمع

غیرزندگی:

772,480 671,371 - 101,108 109,620 5,174 - 104,446 حوادث

1,356,438 (194,735)- 1,551,173 1,644,108 (129,424)- 1,773,532 حوادث راننده

2,100,041 (792,341)2,222,782 669,600 2,819,281 (1,477,902)3,645,347 651,836 آتش سوزي

154,373 (123,476)158,801 119,047 342,686 (57,884)232,769 167,801 باربري

10,197,389 (1,899,125)- 12,096,514 12,658,952 20,176 - 12,638,776 ثالث اجباري

248,888 (73,702)- 322,590 587,184 (315,492)- 902,675 ثالث مازاد

2,001,525 (281,240)309 2,282,456 2,646,651 (670,830)7,045 3,310,436 بدنه

1,462,535 (158,072)- 1,620,606 1,698,496 (20,857)- 1,719,353 درمان 

5,506,939 156,432 1,500,437 3,850,069 1,952,814 1,433,313 332,665 186,837 مهندسی

876,031 (179,857)124,689 931,198 1,213,793 (161,949)73,275 1,302,467 مسئولیت

25,970 (3,433)8,937 20,466 39,494 (18,578)22,874 35,198 کشتی

1,138,028 (550,763)1,421,780 267,011 2,132,159 51,137 1,781,264 299,759 هواپیما

267,207 (824,932)581,452 510,688 1,801,817 415,134 48,056 1,338,627 نفت و انرژي

15,862 (5,238)676 20,424 700 (53)750 3 سایر

26,123,705 (4,259,109)6,019,863 24,362,951 29,647,756 (928,034)6,144,044 24,431,746 جمع

زندگی:

(1,225,301)662,364 - (1,887,665)1,508,611 (3,037,427)- 4,546,039 عمر زمانی

908 (103)1,011 1,079 (288)1,367 پوشش تکمیلی عمر

196,271 (2,863,110)- 3,059,382 (810,082)(3,713,823)- 2,903,741 عمر و تشکیل سرمایه

(1,028,122)(2,200,850)- 1,172,728 699,608 (6,751,538)- 7,451,146جمع

 31,882,893 6,144,044(7,679,573) 30,347,364 25,535,679 6,019,863(6,459,958) 25,095,583

(258,493)(448,206)تعدیالت تلفیقی

 29,899,158 24,837,091

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

حق بیمه غیر اجباريحق بیمه اجباريرشته بیمه اي

کاهش(افزایش) ذخیره حق 

بیمه عاید نشده/ذخیره 

ریاضی سهم اتکایی

حق بیمه غیر اجباريحق بیمه اجباريجمع

کاهش(افزایش) ذخیره حق 

بیمه عاید نشده/ذخیره 

ریاضی سهم اتکایی

جمع

غیرزندگی:

770,176 672,067 - 98,109 106,199 4,688 - 101,511 حوادث

1,342,284 (189,444)- 1,531,728 1,629,661 (133,415)- 1,763,076 حوادث راننده

2,020,561 (793,617)2,160,967 653,211 2,721,437 (1,443,364)3,528,993 635,808 آتش سوزي

140,511 (121,013)145,386 116,137 329,682 (57,850)221,386 166,146 باربري

10,073,204 (1,865,161)- 11,938,365 12,538,364 (10,867)- 12,549,231 ثالث اجباري 

245,504 (71,475)- 316,979 582,409 (315,990)- 898,398 ثالث مازاد 

1,963,152 (262,226)- 2,225,378 2,598,224 (671,597)- 3,269,821 بدنه

1,437,666 (146,430)- 1,584,095 1,649,193 2,511 - 1,646,682 درمان 

5,469,251 174,510 1,460,526 3,834,214 1,906,738 1,439,176 281,740 185,823 مهندسی

831,522 (181,394)90,515 922,401 1,137,870 (146,642)1,640 1,282,872 مسئولیت

17,275 (1,840)- 19,115 24,658 (9,362)- 34,020 کشتی

1,097,332 (516,781)1,356,640 257,473 2,058,242 22,469 1,741,389 294,385 هواپیما

181,517 (823,493)498,348 506,663 1,714,513 411,922 (2,502)1,305,093 نفت و انرژي

25,589,954 (4,126,296)5,712,382 24,003,868 28,997,191 (908,320)5,772,645 24,132,866 جمع

زندگی:

(1,226,744)659,825 - (1,886,569)1,506,356 (3,038,267)- 4,544,624 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

196,508 (2,859,962)- 3,056,471 (810,815)(3,709,989)- 2,899,174 عمر و تشکیل سرمایه

(1,030,236)(2,200,138)- 1,169,902 695,541 (6,748,256)- 7,443,797جمع

 31,576,664 5,772,645(7,656,577) 29,692,732 25,173,770 5,712,382(6,326,434) 24,559,718

حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري جاري

حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري سال هاي آتی ایجادشده 

طی دوره

جمع
حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري سال هاي آتی به جاري

حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري جاري

حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري سال هاي آتی ایجادشده 

طی دوره

جمع
حق بیمه اتکایی واگذاري اجباري و 

غیر اجباري سال هاي آتی به جاري

 غیرزندگی:

97 98,109 841 97,268 190 101,511 20 101,490 حوادث

- 1,531,728 - 1,531,728 - 1,763,076 - 1,763,076 حوادث راننده

438 2,814,178 889 2,813,289 716 4,164,801 1,340 4,163,462 آتش سوزي

- 261,523 - 261,523 - 387,532 - 387,532 باربري

- 11,938,365 - 11,938,365 - 12,549,231 - 12,549,231 ثالث اجباري

- 316,979 - 316,979 - 898,398 - 898,398 ثالث مازاد

- 2,225,378 - 2,225,378 - 3,269,821 - 3,269,821 بدنه

- 1,584,095 - 1,584,095 - 1,646,682 - 1,646,682 درمان 

66,983 5,294,740 54,793 5,239,948 111,014 467,563 90,210 377,353 مهندسی

5,158 1,012,916 21,636 991,279 39,301 1,284,512 56,703 1,227,810 مسئولیت

- 19,115 - 19,115 - 34,020 - 34,020 کشتی

- 1,614,113 - 1,614,113 - 2,035,773 - 2,035,773 هواپیما

6,342 1,005,010 13,970 991,040 27,578 1,302,590 58,949 1,243,641 نفت و انرژي

79,018 29,716,250 92,129 29,624,121 178,798 29,905,511 207,222 29,698,290 جمع

4,591 (1,886,569)8,527 (1,895,096)18,577 4,544,624 53,350 4,491,274 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

- 3,056,471 - 3,056,471 - 2,899,174 2,899,174 عمر و تشکیل سرمایه

4,591 1,169,902 8,527 1,161,375 18,577 7,443,797 53,350 7,390,448جمع

83,610 30,886,152 100,656 30,785,496 197,376 37,349,309 260,571 37,088,737 جمع کل

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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1-6- حق  بیمه اتکایی واگذاري

رشته بیمه اي

حق بیمه اجباريحق بیمه اجباري

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

درآمد سرمایه گذاري  از محل منابع بیمه اي7-

گروه

جمعسایر ذخایر فنیذخیره ریاضیجمعسایر ذخایر فنیذخیره ریاضی

131,192 161,955 123,033 38,921 613,628572,497 467,897 145,731 سهم از سود شرکت هاي وابسته

224,801 2,884,945 2,071,249 813,697 5,244,325313,411 3,629,796 1,614,528 سود سهام  سایر شرکت ها

- 300,130 300,130 - - 1,184,885 974,698 210,187 سود ابزارهاي پولی و مالی 

162,592 505,039 505,039 - 352,579534,992 352,579 - سود سایر اوراق بهادار

356,405 6,089,902 2,844,180 3,245,722 6,487,543848,509 3,237,070 3,250,473 سود سپرده هاي بانکی

765 597,264 90,874 506,390 848,0291,261 121,588 726,441 سود تسهیالت اعطایی

1,523,196 9,772,327 9,225,793 546,534 3,761,3764,546,990 3,460,890 300,486 سود (زیان) ناشى از فروش سرمایه گذاري ها

28,673 10,244 10,244 - 971328,431 971 - سایر درآمد سرمایه گذاریها

 6,247,847 12,245,489 18,493,335 7,146,091 5,151,264 15,170,542 20,321,806 2,427,625

شرکت

- 3,162,759 2,217,885 944,874 - 7,968,060 6,286,263 1,681,797 سود سهام 

- 300,130 300,130 - - 1,184,885 974,698 210,187 سود ابزارهاي پولی و مالی 

- 288,880 288,880 - - 96,179 96,179 سود سایر اوراق بهادار

- 5,771,764 2,537,037 3,234,727 - 6,223,259 2,989,860 3,233,399 سود سپرده هاي بانکی

- 595,606 90,068 505,538 - 846,517 121,114 725,403 سود تسهیالت اعطایی

- 9,265,783 8,689,136 576,647 - 3,405,403 3,107,086 298,317 سود (زیان) ناشى از فروش سرمایه گذاري ها

- 10,244 10,244 - - 971 971 - سایر درآمد سرمایه گذاریها

 6,149,103 13,576,171 19,725,274 - 5,261,786 14,133,381 19,395,167 -

33

از محل منابع بیمه اي

1398- مبالغ به میلیون ریال

از محل منابع بیمه اي
از محل سایر منابع از محل سایر منابع

1399 - مبالغ به میلیون ریال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر درآمد هاي بیمه اي8-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,030,051 3,551,502 3,082,095 3,578,496 درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی

6,890 13,164 6,890 23,333 درآمد حاصل از سپرده هاي اتکایی 

 3,601,829 3,088,985 3,564,666 3,036,941

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی8-1-

گروه

رشته بیمه اي
کارمزد و کارمزد 

منافع اجباري

کارمزد و کارمزد 

منافع غیر اجباري
جمع

کارمزد و کارمزد 

منافع اجباري

کارمزد و کارمزد 

منافع غیر اجباري
جمع

غیرزندگی:

21,404 - 21,404 18,191 - 18,191 حوادث

212,257 - 212,257 255,175 - 255,175 حوادث راننده

380,250 212,909 167,341 545,620 396,543 149,077 آتش سوزي

40,192 8,489 31,703 57,273 12,350 44,923 باربري

644,832 - 644,832 661,559 - 661,559 ثالث

17,217 - 17,217 44,023 - 44,023 ثالث مازاد

502,205 65 502,140 728,327 12 728,315 بدنه

109,316 - 109,316 164,223 - 164,223 درمان 

1,012,433 146,472 865,961 50,467 14,836 35,631 مهندسی

178,174 21,607 156,567 248,886 23,248 225,637 مسئولیت

4,337 1,881 2,456 7,919 4,769 3,150 کشتی

304,846 272,996 31,851 387,345 351,482 35,863 هواپیما

214 213 1 217 216 1 پول

51,323 10,468 40,855 96,391 6,984 89,407 نفت و انرژي

3,479,000 675,100 2,803,900 3,265,614 810,440 2,455,175 جمع

زندگی:

(634,378)- (634,378)499,320 - 499,320 عمر زمانی

107 - 107 178 - 178 پوشش تکمیلی عمر

305,955 - 305,955 (74,596)- (74,596)عمر و تشکیل سرمایه

(328,315)- (328,315)424,902 - 424,902 جمع

 2,880,077 810,440 3,690,517 2,475,585 675,100 3,150,685

(68,589)(112,021)تعدیالت تلفیقی

 3,578,496 3,082,095

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی 

شرکت

رشته بیمه اي
کارمزد و کارمزد 

منافع اجباري

کارمزد و کارمزد 

منافع غیر اجباري
جمع

کارمزد و کارمزد 

منافع اجباري

کارمزد و کارمزد 

منافع غیر اجباري
جمع

غیرزندگی:

20,524 - 20,524 17,501 - 17,501 حوادث

210,127 - 210,127 253,084 - 253,084 حوادث راننده

356,578 193,447 163,131 503,141 358,235 144,906 آتش سوزي

35,253 4,277 30,976 52,994 8,485 44,509 باربري

625,270 - 625,270 652,604 - 652,604 ثالث اجباري

16,602 - 16,602 43,596 - 43,596 ثالث مازاد

489,583 - 489,583 719,361 - 719,361 بدنه

103,839 - 103,839 153,322 - 153,322 درمان 

1,001,274 135,936 865,338 37,909 2,467 35,442 مهندسی

161,544 10,382 151,162 222,195 504 221,690 مسئولیت

2,294 - 2,294 3,009 - 3,009 کشتی

296,179 265,283 30,897 381,826 346,500 35,326 هواپیما

 - -

39,923 39,923 86,714 - 86,714 نفت و انرژي

3,358,990 609,325 2,749,665 3,127,254 716,191 2,411,064 جمع

زندگی:

(634,747)- (634,747)499,136 - 499,136 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

305,807 - 305,807 (74,889)- (74,889)عمر و تشکیل سرمایه

(328,939)- (328,939)424,247 - 424,247 جمع

 2,835,311 716,191 3,551,502 2,420,726 609,325 3,030,051

 

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

خسارت و مزایاي پرداختی ناخالص9-

گروه

خسارت قبولیخسارت پرداختیرشته بیمه اي
هزینه خسارت 

کارشناسی
بازیافت خسارت

افزایش(کاهش)  

ذخیره خسارت معوق

خسارت و مزایاي 

پرداختی ناخالص
خسارت قبولیخسارت پرداختی

هزینه خسارت 

کارشناسی
بازیافت خسارت

افزایش(کاهش)  

ذخیره خسارت معوق

خسارت و مزایاي 

پرداختی ناخالص

غیرزندگی:

366,081 129,994 (869)3,378 42 233,536 308,773 (129,080)(1,695)15,151 - 424,398 حوادث

13,275,147 2,604,927 5,572 10,664,648 14,214,784 1,304,914 (302)610 - 12,909,562 حوادث راننده

3,558,814 985,379 (58,745)78,298 545,404 2,008,477 5,987,482 1,781,255 (22,545)60,843 735,343 3,432,586 آتش سوزي

1,101,376 802,576 (2,737)13,085 167,803 120,649 1,045,075 416,719 (6,300)19,929 190,061 424,666 باربري

3,597,15374,778,981(395,435)106,656,93671,108,50963468,691 21,865,376 (319,501)- 706,175 - 482 - 84,404,405 ثالث

61,4132,550,798(13,723)3,466,8642,503,10800 (252,115)(306)- - 3,719,286 ثالث مازاد

9,867,244 353,330 (278,314)70,701 8,545 9,712,981 11,861,802 459,035 (189,436)218,180 14,326 11,359,698 بدنه

15,741,001 (420,038)(37,241)143,341 4,969,232 11,085,707 15,751,598 2,055,535 (54,744)179,981 1,323,937 12,246,889 درمان 

271,829 (151,857)(145,446)49,935 68,919 450,278 2,033,973 (1,399,990)(9,759)11,640 176,501 3,255,581 مهندسی

4,727,773 573,190 (54,300)72,037 171,700 3,965,146 6,833,522 729,509 (21,866)95,272 390,804 5,639,803 مسئولیت

1,521,169 1,125,450 (58,400)2,521 318,735 132,863 903,991 51,153 - 2,986 806,514 43,337 کشتی

946,817 584,775 (31)1,649 68,227 292,197 288,127 (368,004)- 2,217 41,479 612,435 هواپیما

4,328,370 4,153,865 (22,747)1,600 112,466 83,186 (1,372,738)(1,520,095)(741)1,816 64,332 81,950 نفت و انرژي

193,063 126,278 (4,486)351 - 70,920 9,187 (106,267)582 - 114,872 کارت سبز

(25,551)(25,619)9 59 (883)(1,107)5 219 - سایر

133,202,911 14,500,816 (1,072,475)911,169 6,431,196 112,432,204 167,988,495 24,886,837 (627,195)1,315,389 3,743,998 138,669,466 جمع

زندگی:

1,559,006 55,376 (2,934)37,532 1,469,031 8,454,781 492,103 (7,111)6,199 7,963,590 عمر زمانی

533 533 2,709 2,709 پوشش هاي تکمیلی عمر

3,708,709 - 1,533 3,707,176 911,280 - - - 911,280عمر و تشکیل سرمایه

5,268,248 55,376 (2,934)39,065 5,176,7410 9,368,770 492,103 (7,111)6,199 - 8,877,579جمع

 147,547,045 3,743,998 1,321,588(634,306) 25,378,940 177,357,265 117,608,945 6,431,196 950,234(1,075,409) 14,556,192 138,471,158

(52,990)(163,521)تعدیالت تلفیقی

 177,193,744 138,418,168

1398- مبالغ به میلیون ریال 1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

خسارت قبولیخسارت پرداختیرشته بیمه اي
هزینه خسارت 

کارشناسی
بازیافت خسارت

افزایش(کاهش)  

ذخیره خسارت معوق

خسارت و مزایاي 

پرداختی ناخالص
خسارت قبولیخسارت پرداختی

هزینه خسارت 

کارشناسی
بازیافت خسارت

افزایش(کاهش)  

ذخیره خسارت معوق

خسارت و مزایاي 

پرداختی ناخالص

غیرزندگی:

343,514 108,629 (869)3,378 42 232,334 327,539 (108,475)(1,695)15,151 - 422,559 حوادث

13,206,234 2,627,977 5,572 10,572,685 14,151,283 1,317,665 (262)610 - 12,833,270 حوادث راننده

3,328,505 854,517 (58,206)75,678 472,323 1,984,192 5,849,635 1,900,655 (22,545)59,013 689,996 3,222,516 آتش سوزي

1,078,960 784,581 (2,737)13,058 163,785 120,273 1,012,252 386,837 (6,300)19,928 187,121 424,666 باربري

73,531,609 2,924,039 (388,864)468,829 63 70,527,542 107,208,853 22,744,396 (314,523)706,611 482 84,071,887 ثالث

2,550,798 61,413 (13,723)- - 2,503,108 3,455,159 (253,681)- - - 3,708,841 ثالث مازاد

9,726,512 337,207 (277,234)70,698 4,332 9,591,508 11,687,749 439,899 (187,542)217,740 3,030 11,214,623 بدنه

15,405,304 (463,930)(37,218)143,197 4,825,451 10,937,804 12,299,119 (354,205)(54,744)155,891 560,517 11,991,660 درمان 

240,207 (166,029)(145,446)49,787 63,529 438,366 1,870,471 (1,451,708)(9,736)11,307 144,742 3,175,866 مهندسی

4,751,729 654,781 (54,238)71,928 169,155 3,910,103 6,949,215 918,581 (21,686)95,217 388,946 5,568,157 مسئولیت

1,508,666 1,070,203 (10)2,211 303,400 132,863 642,540 (180,436)- 2,952 784,216 35,807 کشتی

865,659 533,675 (31)1,438 38,379 292,197 225,148 (392,626)- 2,161 13,771 601,842 هواپیما

4,149,663 4,037,867 1 103,936 7,859 (1,387,271)(1,467,999)(741)1,747 33,107 46,615 نفت و انرژي

130,687,359 13,364,930 (978,577)905,776 6,144,396 111,250,833 164,291,693 23,498,902 (619,774)1,288,330 2,805,928 137,318,307 جمع

زندگی:

1,534,331 33,209 (2,934)37,532 - 1,466,523 8,485,954 536,263 (7,111)6,199 - 7,950,603 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

3,704,664 - - 1,533 - 3,703,131 901,112 - - - 901,112عمر و تشکیل سرمایه

5,238,995 33,209 (2,934)39,065 5,169,6550 9,387,066 536,263 (7,111)6,199 - 8,851,715جمع

 146,170,022 2,805,928 1,294,529(626,884) 24,035,165 173,678,759 116,420,488 6,144,396 944,841(981,511) 13,398,139 135,926,353

1398- مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

خسارت سهم بیمه گران اتکایی10-

گروه

خسارت غیراجباريخسارت اجباريرشته بیمه اي
کاهش(افزایش) ذخیره 

خسارت معوق - سهم اتکایی

خسارت سهم بیمه گران 

اتکایی
خسارت غیراجباريخسارت اجباري

کاهش(افزایش) ذخیره 

خسارت معوق - سهم اتکایی

خسارت سهم بیمه گران 

اتکایی

غیرزندگی:

70,434 16,455 - 53,980 28,952 (21,215)- 50,168 حوادث

1,920,977 314,781 - 1,606,196 1,758,811 122,692 - 1,636,119 حوادث راننده

593,804 13,714 347,483 232,607 2,122,145 1,280,316 395,323 446,507 آتش سوزي

(21,317)14,574 (49,538)13,647 90,529 (56,898)118,197 29,230 باربري

11,506,703 210,403 - 11,296,301 11,085,364 479,384 - 10,605,980 ثالث

381,958 2,354 - 379,603 467,109 (17,051)484,160 ثالث مازاد

1,199,225 43,036 - 1,156,189 1,284,966 29,253 - 1,255,714 بدنه

1,388,052 20,364 - 1,367,688 1,347,297 (5,531)- 1,352,828 درمان 

(343,215)(620,640)207,814 69,611 1,255,330 (365,085)1,299,744 320,671 مهندسی

663,170 96,596 10,353 556,221 834,616 (5,303)21,524 818,394 مسئولیت

1,030,960 1,045,332 (26,194)11,822 (458,824)(473,488)8,821 5,844 کشتی

512,930 370,450 78,817 63,663 64,286 (224,755)215,151 73,890 هواپیما

519 519 - - (489)(519)30 - پول

(40)(40)- - - - پی اند آي

1,878,416 1,846,256 21,425 10,735 (924,803)(1,007,340)73,010 9,527 نفت و انرژي

20,782,576 3,374,154 590,160 16,818,262 18,955,291 (265,541)2,131,801 17,089,031 جمع

زندگی:

386,186 4,619 - 381,568 2,005,773 105,391 - 1,900,382 عمر زمانی

287 - - 287 1,336 - - 1,336 پوشش تکمیلی عمر

1,297,529 - - 1,297,529 1,629,795 - - 1,629,795 عمر و تشکیل سرمایه

1,684,002 4,619 - 1,679,383 3,636,904 105,391 - 3,531,513جمع

 20,620,544 2,131,801(160,150) 22,592,195 18,497,646 590,160 3,378,772 22,466,578

(52,990)(163,521)تعدیالت تلفیقی

 22,428,674 22,413,588

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

خسارت غیراجباريخسارت اجباريرشته بیمه اي
کاهش(افزایش) ذخیره 

خسارت معوق - سهم اتکایی

خسارت سهم بیمه گران 

اتکایی
خسارت غیراجباريخسارت اجباري

کاهش(افزایش) ذخیره 

خسارت معوق - سهم اتکایی

خسارت سهم بیمه گران 

اتکایی

غیرزندگی:

66,283 12,462 - 53,822 32,537 (17,330)- 49,868 حوادث

1,908,444 312,385 - 1,596,059 1,750,114 124,923 - 1,625,191 حوادث راننده

526,093 (27,044)324,548 228,589 2,028,979 1,315,724 304,391 408,865 آتش سوزي

(21,037)15,624 (50,230)13,569 79,166 (67,363)117,299 29,230 باربري

11,805,894 204,174 - 11,601,720 11,027,054 481,096 - 10,545,958 ثالث

- 465,364 (17,098)- 482,462 ثالث مازاد

1,179,489 40,121 - 1,139,368 1,263,682 28,933 - 1,234,750 بدنه

1,366,970 17,953 - 1,349,017 1,302,010 (17,111)- 1,319,121 درمان 

(349,867)(620,422)202,142 68,413 1,225,597 (374,547)1,287,394 312,750 مهندسی

614,501 65,109 - 549,392 835,618 28,031 52 807,534 مسئولیت

1,030,908 1,013,281 - 17,627 (530,857)(535,456)- 4,600 کشتی

502,266 359,802 78,817 63,647 41,268 (239,883)208,320 72,831 هواپیما

1,794,899 1,794,726 - 173 (902,879)(978,170)69,870 5,421 نفت و انرژي

20,424,843 3,188,171 555,277 16,681,395 18,617,655 (268,252)1,987,327 16,898,580 جمع

زندگی:

381,989 673 - 381,317 2,007,128 108,935 - 1,898,193 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

- - - - - پوشش تکمیلی عمر

1,297,358 - 1,297,358 1,629,791 1,629,791 عمر و تشکیل سرمایه

1,679,347 673 - 1,678,674 3,636,919 108,935 - 3,527,984جمع

 20,426,564 1,987,327(159,317) 22,254,574 18,360,070 555,277 3,188,843 22,104,190

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 هزینه سهم مشارکت در منافع11-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

81,812 110,039 77,840 108,698 سایر بیمه گذاران

60,000 80,000 63,699 80,856 نمایندگان

- - 5,910 5,845 بیمه نامه هاي قبولی

2,008,447 1,636,064 2,011,415 1,645,660 افزایش ذخیره مشارکت در منافع رشته زندگی

 1,841,058 2,158,864 1,826,102 2,150,258

تغییرات سایر ذخایر فنی12-

گروه

رشته بیمه اي

افزایش (کاهش) 

ذخیره حق بیمه 

برگشتی

افزایش (کاهش) 

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی

جمع

افزایش (کاهش) 

ذخیره حق بیمه 

برگشتی

افزایش (کاهش) 

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی

جمع

غیرزندگی:

24,192 409 23,783 132,345 55,429 76,916 حوادث

308,026 339,294 (31,268)421,445 430,754 (9,309)حوادث راننده

52,167 117,576 (65,409)73,285 4,045 69,240 آتش سوزي

(14,821)34,409 (49,230)202,617 62,777 139,839 باربري

1,993,613 1,980,087 13,526 3,122,779 3,032,419 90,360 ثالث اجباري

289,055 281,258 7,797 2,236 8,281 (6,044)ثالث مازاد

378,380 399,965 (21,585)819,789 743,350 76,439 بدنه

(1,829,684)35,197 (1,864,881)141,189 115,295 25,894 درمان 

(214,647)2,138 (216,785)569,653 2,469 567,184 مهندسی

194,948 146,978 47,970 626,134 232,945 393,189 مسئولیت

20,564 7,974 12,590 42,000 17,609 24,391 کشتی

364,789 37,496 327,293 54,956 42,792 12,164 هواپیما

106,273 110,571 (4,298)1,061,000 142,359 918,641 نفت و انرژي

(955)99 (1,054)129 119 10 سایر

1,671,899 3,493,451 (1,821,552)7,269,555 4,890,642 2,378,913 جمع

زندگی:

(92,262)(441,615)349,353 (258,656)190,884 (449,540)عمر زمانی

(1)(1)- - - پوشش هاي تکمیلی عمر

658,221 658,221 - 232,375 232,375 - عمر و تشکیل سرمایه

565,958 216,606 349,352 (26,281)423,259 (449,540)جمع

 1,929,373 5,313,902 7,243,275(1,472,199) 3,710,057 2,237,858

شرکتگروه

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

رشته بیمه اي

افزایش (کاهش) 

ذخیره حق بیمه 

برگشتی

افزایش (کاهش) 

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی

جمع

افزایش (کاهش) 

ذخیره حق بیمه 

برگشتی

افزایش (کاهش) 

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی

جمع

غیرزندگی:

23,738 (0)23,738 131,967 54,897 77,070 حوادث

305,919 336,960 (31,041)411,232 427,931 (16,699)حوادث راننده

49,391 114,116 (64,725)68,024 - 68,024 آتش سوزي

(15,980)33,530 (49,510)201,811 61,981 139,829 باربري

1,974,400 1,960,435 13,965 3,036,162 3,008,239 27,923 ثالث

289,055 281,258 7,797 (2,279)7,354 (9,632)ثالث مازاد

369,371 392,402 (23,031)804,654 732,152 72,502 بدنه

(1,819,673)25,863 (1,845,536)(18,605)- (18,605)درمان 

(215,387)- (215,387)565,378 - 565,378 مهندسی

191,880 144,441 47,439 623,012 229,979 393,033 مسئولیت

20,340 7,263 13,077 39,626 16,090 23,536 کشتی

344,491 35,648 308,843 1,465 37,496 (36,031)هواپیما

107,316 107,316 - 1,019,328 131,164 888,164 نفت و انرژي

1,624,860 3,439,232 (1,814,372)6,881,773 4,707,282 2,174,491 جمع

زندگی:

520,056 171,384 348,671 (259,070)190,491 (449,561)عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

44,290 44,290 - 231,029 231,029 - عمر و تشکیل سرمایه

564,345 215,674 348,671 (28,041)421,520 (449,561)جمع

 1,724,930 5,128,803 6,853,733(1,465,700) 3,654,906 2,189,206

1398 - مبالغ به میلیون ریال1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر هزینه هاي بیمه اي13-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

هزینه کارمزد و کارمزد منافع: 

809,030 3,306,150 873,848 3,955,021 1-13کارمزد و کارمزد منافع بیمه گران اتکایی

16,430,108 23,224,543 16,590,798 23,431,293 کارمزد نمایندگان 

248,876 - 254,118 3,087 کارمزد کارگزاران

17,488,014 26,530,693 17,718,764 27,389,401 جمع

هزینه سهم صندوق و عوارض:

6,663,545 8,703,253 6,720,422 8,764,718 2-13هزینه سهم صندوق خسارت هاي بدنی

8,704,091 11,607,373 8,766,249 11,688,048 3-13هزینه عوارض وزارت بهداشت

1,321,382 1,286,746 1,335,107 1,298,347 4-13هزینه عوارض نیروي انتظامی

16,689,018 21,597,372 16,821,778 21,751,113 جمع

- - - - هزینه بهره سپرده هاي اتکایی

70,089 123,642 70,089 123,642 هزینه بازدید اولیه و پیشگیري از مخاطرات 

153,051 3,712 153,051 3,712 سایر (ارقام کمتر از 10 درصد)

223,140 127,354 223,140 127,354 جمع

34,400,172 48,255,419 34,763,682 49,267,868 جمع کل

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

هزینه کارمزد و کارمزد منافع بیمه گران اتکایی13-1-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

غیرزندگی:

3 1,757 3 1,757 حوادث

- - - - حوادث راننده

272,480 386,521 302,132 414,211 آتش سوزي

94,644 151,656 102,792 160,540 باربري

316 - 324 - ثالث

8 - - ثالث مازاد

(126)- 6,465 12,274 بدنه

80,108 2,208,866 104,058 2,823,379  درمان

117,720 149,572 139,511 180,847 مهندسی

96,266 175,936 98,445 180,100 مسئولیت

28,413 75,060 32,209 84,269 کشتی

59,775 80,349 73,082 107,217 هواپیما

59,423 76,432 77,303 98,412 نفت و انرژي

- - 411526 سایر

 4,063,417 936,850 3,306,150 809,030

- - (63,002)(108,396)تعدیالت تلفیقی

 3,955,021 873,848 3,306,150 809,030

تعهدات شرکت بابت بند الف  ماده (24) قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب   13-2-

سال 1395 به مبلغ 8,703,253 میلیون ریال (سهم شرکت) می باشد.

تعهدات شرکت بابت مفاد ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت (2)،  به مبلغ 11,607,373 میلیون 13-3-

ریال از منابع داخلی سال 1399  (سهم شرکت) می باشد.

-تعهدات شرکت بابت  بند (الف) تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال1399 به مبلغ 1,286,746 میلیون ریال (سهم شرکت ) می باشد.13-4-
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شرکت گروه



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سود ناخالص فعالیت هاي بیمه اي14-

گروه

حق بیمهرشته بیمه اي
حق بیمه اتکایی 

واگذاري

سرمایه گذاري از 

محل منابع بیمه اي

کارمزد و کارمزد 

منافع اتکایی

سایر درآمد هاي 

بیمه اي
جمع

خسارت و مزایاي پرداختی 

ناخالص

خسارت سهم بیمه 

گران اتکایی

کارمزد و کارمزد 

منافع اتکایی

افزایش (کاهش) 

سایر ذخایر فنی

سهم مشارکت در 

منافع بیمه گذاران

سایر هزینه هاي بیمه 

اي
جمع

سود(زیان) 

ناخاالص فعالیت 

هاي بیمه اي

غیرزندگی:

699,977 1,290,535 - - 132,345 878,369 (28,952)308,773 1,990,512 - 18,191 2,573 (109,620)2,079,368 حوادث

244,757 13,413,586 - - 421,445 536,168 (1,758,811)14,214,784 13,658,343 - 255,175 9,178 (1,644,108)15,038,098 حوادث راننده

1,191,279 5,988,021 - (548)73,285 2,049,947 (2,122,145)5,987,482 7,179,300 5,589 545,620 23,223 (2,819,281)9,424,149 آتش سوزي

360,421 1,660,305 - 7,553 202,617 495,589 (90,529)1,045,075 2,020,726 858 57,273 3,473 (342,686)2,301,808 باربري

(26,054,126)129,457,396 21,751,113 0(721)- 3,122,779 - 9,485,928 - (11,567,826)- 106,666,123 103,403,270 - 705,582 82,369 (12,658,952)115,274,271 ثالث

2,483,804 3,484,454 - 2,236 15,353 3,466,864 5,968,258 (587,184)6,555,442 ثالث مازاد

7,842,225 15,798,250 - 500 819,789 4,401,126 (1,284,966)11,861,802 23,640,475 - 728,327 40,018 (2,646,651)25,518,782 بدنه

355,666 18,109,421 - - 141,189 3,563,931 (1,347,297)15,751,598 18,465,087 10,169 164,223 601,777 (1,698,496)19,387,413 درمان 

139,958 1,723,995 - 98,662 569,653 277,038 (1,255,330)2,033,973 1,863,953 206 50,467 11,200 (1,952,814)3,754,895 مهندسی

(61,468)9,861,258 - 1,866 626,134 3,234,352 (834,616)6,833,522 9,799,790 6,507 248,887 16,633 (1,213,793)10,741,556 مسئولیت

(395,322)1,502,746 - 598 42,000 97,333 458,824 903,991 1,107,423 4 7,920 7,112 (39,494)1,131,881 کشتی

1,246,585 418,060 - 10,959 54,956 128,304 (64,286)288,127 1,664,645 - 387,345 19,467 (2,132,159)3,389,992 هواپیما

9,309,254 728,536 - 155 1,061,000 115,316 924,803 (1,372,738)10,037,790 - 96,391 39,619 (1,801,817)11,703,597 نفت و انرژي

61,278 147 129 412 489 (883)61,425 215 58,373 (700)3,537 سایر

(2,575,712)203,436,709 21,751,113 119,024 7,269,556 25,263,813 (18,955,291)167,988,494 200,860,997 23,333 3,265,614 915,015 (29,647,756)226,304,791 جمع

- زندگی:

(503,039)8,420,857 - - (258,656)2,230,506 (2,005,773)8,454,781 7,917,818 - 499,320 1,275 (1,508,611)8,925,834 عمر زمانی

7,018 2,582 - - 1,209 (1,336)2,709 9,600 178 1,014 (1,079)9,487 پوشش تکمیلی عمر

3,172,641 1,161,788 - 1,645,660 232,375 2,268 (1,629,795)911,280 4,334,429 - (74,596)6,167,215 810,082 (2,568,272)عمر و تشکیل سرمایه

2,676,620 9,585,227 - 1,645,660 (26,281)2,233,983 (3,636,904)9,368,770 12,261,847 - 424,902 6,169,504 (699,608)6,367,049جمع

13,576,171 - - 13,576,171 13,576,171 - درآمد سرمایه گذاري ها

(207,355)207,355 127,355 80,000 - - سایر هزینه هاي بیمه اي

 232,671,840(30,347,364) 20,660,689 3,690,517 23,333 226,699,015 177,357,264(22,592,195) 27,497,796 7,243,275 1,844,683 21,878,468 213,229,291 13,469,724

(2,173,428)(112,021)(3,626)- (108,396)163,521 (163,521)(2,285,449)(112,021)(2,167,354)448,206 (454,280)تعدیالت تلفیقی

 232,217,560(29,899,158) 18,493,335 3,578,495 23,333 224,413,566 177,193,743(22,428,674) 27,389,400 7,243,275 1,841,058 21,878,468 213,117,271 11,296,296

هزینه هاي بیمه ايدرآمد هاي بیمه اي

1399 - مبالغ به میلیون ریال

 44



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمهرشته بیمه اي

حق بیمه 

اتکایی 

واگذاري

سرمایه گذاري 

از محل منابع 

بیمه اي

کارمزد و 

کارمزد منافع 

اتکایی

سایر درآمد هاي 

بیمه اي
جمع

خسارت و مزایاي 

پرداختی ناخالص

خسارت سهم بیمه 

گران اتکایی

کارمزد و کارمزد 

منافع اتکایی

افزایش (کاهش) 

سایر ذخایر فنی

سهم مشارکت در 

منافع بیمه گذاران

سایر هزینه هاي بیمه 

اي
جمع

سود(زیان) 

ناخاالص فعالیت 

هاي بیمه اي

غیرزندگی:

(100,112)1,077,418 - -49,845 731,926 (70,434)366,081 977,306 4,819 21,404 11,647 (772,480)1,711,917 حوادث

(2,487,549)12,159,943 - -371,478 434,292 (1,920,977)13,275,150 9,672,394 -212,257 60,446 (1,356,438)10,756,129 حوادث راننده

1,680,191 4,294,398 - 5,150 26,514 1,297,724 (593,804)3,558,814 5,974,589 (414)380,249 120,585 (2,100,041)7,574,210 آتش سوزي

 1,850,278(154,373) 28,358 40,192 185 1,764,639 1,101,376 21,317 327,424 307,078 7,206 - 1,764,400 239

(10,363,534)88,758,177 16,442,861 -1,993,613 6,856,363 (11,506,703)74,972,044 78,394,643 -645,447 572,466 (10,216,091)87,392,821 ثالث اجباري

(164,075)3,191,879 378,917 - 289,055 355,067 (381,958)2,550,798 3,027,804 - 16,602 (245,504)3,256,706 ثالث مازاد

4,160,765 11,396,853 - (1)(6,971)2,735,665 (1,199,225)9,867,385 15,557,618 -502,205 192,393 (2,001,526)16,864,546 بدنه

4,086,206 13,159,867 - (76)(1,829,684)636,823 (1,388,052)15,740,857 17,246,073 -109,316 216,088 (1,462,535)18,383,204 درمان 

(885,120)1,087,085 - 67,870 192,620 211,551 343,215 271,829 201,965 37 1,012,433 71,383 (5,506,939)4,625,050 مهندسی

904,212 6,509,305 - 3,171 110,384 2,331,148 (663,170)4,727,773 7,413,517 2,262 178,174 89,524 (876,031)8,019,587 مسئولیت

(741,030)345,918 - -(215,163)70,872 (1,030,960)1,521,169 (395,112)1 4,337 21,119 (25,970)(394,599)کشتی

1,107,868 585,977 - 5,893 40,638 105,559 (512,930)946,817 1,693,846 - 304,846 84,717 (1,138,028)2,442,310 هواپیما

(555,515)2,873,131 - 83 343,448 79,645 (1,878,416)4,328,370 2,317,616 - 51,323 126,352 (267,207)2,407,148 نفت و انرژي

32,907 (22,742)- 3,716 (955)527 (479)(25,551)10,165 - 214 2,483 (543)8,011 سایر

(3,324,547)147,181,609 16,821,778 93,013 1,671,899 16,174,584 (20,782,576)133,202,911 143,857,062 6,890 3,478,999 1,597,561 (26,123,705)164,897,317 جمع

- زندگی:

3,630,602 2,684,011 - 23 (92,262)1,603,431 (386,186)1,559,006 6,314,614 - (634,378)8,548 1,225,301 5,715,143 عمر زمانی

9,353 3,996 - - (1)3,751 (287)533 13,349 - 107 5,530 (908)8,620 پوشش تکمیلی عمر

(4,252,478)5,080,816 - 2,011,415 658,221 - (1,297,529)3,708,709 828,338 - 305,955 5,273,635 (196,271)(4,554,981)عمر و تشکیل سرمایه

(612,523)7,768,823 - 2,011,438 565,958 1,607,182 1,684,002-5,268,248 7,156,301 - (328,315)5,287,713 1,028,121 1,168,781جمع

14,133,381 - - 14,133,381 14,133,381 - درآمد سرمایه گذاري ها

(283,140)283,140 223,140 60,000 - - سایر هزینه هاي بیمه اي

 166,066,098(25,095,583) 21,018,655 3,150,684 6,890 165,146,743 138,471,158(22,466,578) 17,781,766 2,237,858 2,164,450 17,044,918 155,233,572 9,913,171

(701,558)(68,589)(5,587)- (63,002)52,990 (52,990)(770,147)(68,589)(696,849)258492/655(263,202)تعدیالت تلفیقی

 165,802,896(24,837,091) 20,321,806 3,082,095 6,890 164,376,596 138,418,168(22,413,588) 17,718,764 2,237,858 2,158,863 17,044,918 155,164,984 9,211,613
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1398 - مبالغ به میلیون ریال

هزینه هاي بیمه ايدرآمد هاي بیمه اي



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

حق بیمهرشته بیمه اي
حق بیمه 

اتکایی واگذاري

سرمایه گذاري 

از محل منابع 

بیمه اي

کارمزد و 

کارمزد منافع 

اتکایی

سایر درآمد هاي 

بیمه اي
جمع

خسارت و مزایاي پرداختی 

ناخالص

خسارت سهم بیمه 

گران اتکایی

کارمزد و کارمزد 

منافع اتکایی

افزایش (کاهش) 

سایر ذخایر فنی

سهم مشارکت در 

منافع بیمه گذاران

سایر هزینه هاي بیمه 

اي
جمع

سود(زیان) ناخاالص 

فعالیت هاي بیمه اي

غیرزندگی:

765,837 1,297,151 - - 131,967 870,182 (32,537)327,539 2,062,988 - 17,501 101,872 (106,199)2,049,813 حوادث

1,442,117 13,341,503 - - 411,232 529,103 (1,750,114)14,151,283 14,783,620 - 253,084 1,219,964 (1,629,661)14,940,233 حوادث راننده

1,675,805 5,885,437 - (548)68,024 1,997,305 (2,028,979)5,849,635 7,561,242 5,589 503,141 579,369 (2,721,437)9,194,580 آتش سوزي

594,907 1,626,739 - 7,553 201,811 484,290 (79,166)1,012,252 2,221,646 858 52,994 232,095 (329,682)2,265,381 باربري

(20,382,526)129,506,570 21,597,372 (721)3,036,162 9,174,420 (11,509,516)107,208,853 109,124,044 - 696,200 6,551,075 (12,538,364)114,415,132 ثالث اجباري

2,458,262 3,724,141 - (2,279)254,163 17,098 3,455,159 6,182,403 - - 244,418 (582,409)6,520,394 ثالث مازاد

8,672,357 15,570,369 - (301)804,654 4,341,950 (1,263,682)11,687,749 24,242,727 - 719,361 975,930 (2,598,224)25,145,661 بدنه

2,101,764 13,918,348 - - (18,605)2,939,844 (1,302,010)12,299,119 16,020,111 - 153,322 1,351,817 (1,649,193)16,164,165 درمان 

694,351 1,551,834 - 97,542 565,378 244,041 (1,225,597)1,870,471 2,246,184 206 37,909 469,483 (1,906,738)3,645,326 مهندسی

403,763 9,921,118 - - 623,012 3,184,509 (835,618)6,949,215 10,324,881 6,507 222,195 654,869 (1,137,870)10,579,179 مسئولیت

(27,923)1,300,681 - - 39,626 87,659 530,857 642,540 1,272,759 4 3,009 119,864 (24,658)1,174,540 کشتی

1,371,649 292,224 - 6,514 1,465 100,365 (41,268)225,148 1,663,872 - 381,826 128,489 (2,058,242)3,211,800 هواپیما

9,494,960 628,167 - - 1,019,328 93,231 902,879 (1,387,271)10,123,127 - 86,714 373,534 (1,714,513)11,377,392 نفت و انرژي

9,265,321 198,564,283 21,597,372 110,039 6,881,773 24,301,060 (18,617,655)164,291,693 207,829,604 13,164 3,127,254 13,002,778 (28,997,191)220,683,597 جمع

- زندگی:

17,291 8,449,383 - - (259,070)2,229,628 (2,007,128)8,485,954 8,466,675 - 499,136 573,393 (1,506,356)8,900,502 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

3,177,426 1,138,418 - 1,636,064 231,029 4 (1,629,791)901,112 4,315,844 - (74,889)6,149,103 810,815 (2,569,185)عمر و تشکیل سرمایه

3,194,717 9,587,802 - 1,636,064 (28,041)2,229,632 3,636,919-9,387,066 12,782,519 - 424,247 6,722,496 (695,541)6,331,317جمع

(207,355)207,355 127,355 80,000 - - سایر هزینه هاي بیمه اي

 227,014,915(29,692,732) 19,725,274 3,551,502 13,164 220,612,123 173,678,759(22,254,574) 26,530,692 6,853,733 1,826,102 21,724,727 208,359,439 12,252,684

1399 - مبالغ به میلیون ریال

هزینه هاي بیمه ايدرآمد هاي بیمه اي
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حق بیمهرشته بیمه اي
حق بیمه 

اتکایی واگذاري

سرمایه گذاري 

از محل منابع 

بیمه اي

کارمزد و 

کارمزد منافع 

اتکایی

سایر درآمد هاي 

بیمه اي
جمع

خسارت و مزایاي پرداختی 

ناخالص

خسارت سهم بیمه 

گران اتکایی

کارمزد و کارمزد 

منافع اتکایی

افزایش (کاهش) 

سایر ذخایر فنی

سهم مشارکت در 

منافع بیمه گذاران

سایر هزینه هاي بیمه 

اي
جمع

سود(زیان) ناخاالص 

فعالیت هاي بیمه اي

غیرزندگی:

(43,230)1,027,082 - - 23,738 726,114 (66,283)343,514 983,853 4,819 20,524 27,177 (770,176)1,701,509 حوادث

(1,476,238)12,031,475 - - 305,919 427,766 (1,908,444)13,206,234 10,555,237 - 210,127 1,023,432 (1,342,284)10,663,962 حوادث راننده

2,382,565 4,110,302 - 4,179 49,391 1,254,320 (526,093)3,328,505 6,492,867 (414)356,578 798,032 (2,020,561)7,359,232 آتش سوزي

 1,799,359(140,511) 269,377 35,253 185 1,963,662 1,078,960 21,037 316,914(15,980) 7,206 - 1,408,136 555,526

(3,176,828)87,195,803 16,310,101 - 1,974,400 6,803,630 (11,423,936)73,531,609 84,018,975 - 625,270 6,957,967 (10,073,204)86,508,942 ثالث اجباري

30,704 3,191,879 378,917 - 289,055 355,067 (381,958)2,550,798 3,222,583 - 16,602 194,779 (245,504)3,256,706 ثالث مازاد

4,375,607 11,612,492 - - 369,371 2,696,098 (1,179,489)9,726,512 15,988,099 - 489,583 866,215 (1,963,152)16,595,453 بدنه

5,669,823 12,822,311 - (76)(1,819,673)603,727 (1,366,970)15,405,304 18,492,134 - 103,839 2,065,853 (1,437,666)17,760,108 درمان 

131,992 632,031 - 67,870 (215,387)189,474 349,867 240,207 764,023 37 1,001,274 727,452 (5,469,251)4,504,511 مهندسی

1,079,963 6,659,485 - 2,609 191,880 2,327,769 (614,501)4,751,729 7,739,448 2,262 161,544 646,484 (831,522)7,760,679 مسئولیت

(892,093)510,172 - - 20,340 32,922 (1,051,756)1,508,666 (381,921)1 2,294 51,948 (17,275)(418,887)کشتی

819,800 819,495 - - 344,491 90,763 (481,418)865,659 1,639,296 - 296,179 150,019 (1,097,332)2,290,429 هواپیما

(496,544)2,523,200 - - 107,316 61,120 (1,794,899)4,149,663 2,026,656 - 39,923 11,656 (181,517)2,156,594 نفت و انرژي

8,961,048 144,543,865 16,689,018 81,789 1,624,860 15,885,682 (20,424,843)130,687,359 153,504,913 6,890 3,358,990 13,790,391 (25,589,954)161,938,595 جمع

- زندگی:

3,377,449 3,274,751 - 23 520,056 1,602,332 (381,989)1,534,331 6,652,200 - (634,747)342,989 1,226,744 5,717,214 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

(3,638,556)4,460,043 - 2,008,447 44,290 - (1,297,358)3,704,664 821,487 - 305,807 5,261,786 (196,508)(4,549,598)عمر و تشکیل سرمایه

(261,107)7,734,794 - 2,008,470 564,345 1,602,332 1,679,347-5,238,995 7,473,687 - (328,939)5,604,776 1,030,236 1,167,615جمع

(283,140)283,140 223,140 60,000 - - سایر هزینه هاي بیمه اي

 163,106,210(24,559,718) 19,395,167 3,030,051 6,890 160,978,600 135,926,353(22,104,190) 17,488,014 2,189,206 2,150,258 16,912,158 152,561,799 8,416,800
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1398 - مبالغ به میلیون ریال

هزینه هاي بیمه ايدرآمد هاي بیمه اي



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

هزینه اداري و عمومی15-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,223,552 5,573,440 3,539,680 6,069,404 حقوق و دستمزد و مزایا

861,264 974,453 882,746 1,015,882 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري

1,451,012 811,269 1,456,942 839,676 ذخیره مزایاي پایان خدمت

451,369 372,332 472,825 390,586 عیدي وپاداش

93,519 143,721 102,961 154,559 تعمیرونگهداري 

16,375 51,661 115,056 621,224 هزینه هاي توزیع و فروش

755,824 806,577 786,734 870,340 استهالك داراي ثابت مشهود

294,298 297,727 294,298 297,727 تربیت بدنی ورفاه

57,212 83,111 63,113 88,721 سفر و فوق العاده ماموریت

10,841 99,223 18,850 107,618 عوارض قانونی 

61,598 63,441 67,275 68,585 سوخت ،آب وبرق

36,862 43,570 32,358 120,879 ملزومات ومطبوعات

118,332 284,276 132,858 364,182 خدمات رایانه و نرم افزار

35,308 157,658 35,311 160,956 پست وتلفن وفاکس

82,900 171,654 84,334 190,937 اجاره محل

17,779 9,998 17,779 9,998 هزینه هاي خارج از شمول

1,291,591 635,736 1,451,906 877,038 سایر

 12,248,312 9,555,026 10,579,847 8,859,636

افزایش هزینه هاي پرسنلی عمدتا ناشی از افزایش سنواتی حقوق و مزایا در سال 1399 نسبت به سال مالی قبل و افزایش ناشی از اعطاي امتیازات15-1-1-

فصل دهم  قانون مدیریت خدمات کشوري، در اسفند ماه سال 1398 می باشد.

افزایش هزینه هاي اداري و عمومی ، عمدتا ناشی از تغییر نرخ ارائه کاال و خدمات در سال 1399 نسبت به سال مالی قبل می باشد .15-1-2-

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر درآمد ها و هزینه هاي عملیاتی16-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

درآمد هاي عملیاتی :

- - 2,427,625 7,146,091 7 درآمد سرمایه گذاري از سایر منابع

373,958 643,467 سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی هاي ارزي عملیاتی 

128,972 17,854 128,972 17,854 درآمد مدیریت و بازاریابی بیمه هاي مشترك

177 13 سایر

 7,807,424 2,930,732 17,854 128,972

هزینه هاي عملیاتی :

- - (133,092)-  زیان ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی هاو بدهی هاي ارزي عملیاتی

(112)(112)هزینه استهالك سرقفلی

(206,407)(313,547)(207,145)(313,547)هزینه خرید خدمات بازاریابی

(2,085)(1,177)هزینه هاي دادرسی و حقوق عملیات بیمه اي

(656)(9,591)سایر

(324,427)(343,090)(313,547)(206,407)

 7,482,997 2,587,642(295,693)(77,435)
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر درآمد ها و هزینه هاي غیرعملیاتی17-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

90,209 78,187 126,313 224,990 سود (زیان ) فروش دارایی ثابت مشهود

15,566 42,343 28,088 52,017 درآمد اجاره

191,726 (127,782)191,726 (127,782)سود (زیان) مهمانسراي عباسی

- - 132,837 104,224 سود سپرده هاي بانکی و اوراق بهادار

- - 182,912 537,911 سود تسهیالت اعطایی

19,408 48,219 سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها ي ارزي غیرعملیاتی 

- - (182,188)(536,105)هزینه هاي مالی

241,232 345,036 285,710 355,608 سایر درآمد هاي غیر عملیاتی

(1,081,425)(1,062,289)(1,081,425)(1,062,289)هزینه کمک به بازنشستگان

(196,982)(241,126)(214,896)(259,822)سایر هزینه هاي غیر عملیاتی

(663,029)(511,515)(965,631)(739,674)
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

موجودي نقد18-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,766,437 6,507,236 3,494,903 15,132,786 موجودي نزد بانک ها-ریالی

6,140,369 14,887,232 6,378,941 15,284,545 1-18موجودي نزد بانک ها-ارزي

- 50 1,442 2,115 صندوق و تنخواه گردان ها

240 240 240 240 اوراق بهادار

682 482 1,038 652 مسکوکات و تمبر

 30,420,338 9,876,563 21,395,240 7,907,728

موجودي ارزي نزد بانک ها به شرح زیر می باشد :18-1-

میلیون ریالمبلغ ارزيمیلیون ریالمبلغ ارزي

گروه

5,203,721 33,205,753 10,289,838 53,843,859 یورو

358,513 2,629,872 169,371 1,065,182 دالر آمریکا

190,485 1,062,561 308,876 1,400,037 پوند

489,516 12,933,045 4,339,540 100,181,001 درهم امارات متحده عربی

18,334 947,090 - - یوان

118,372 176,920 سایر ارز ها

 15,284,545 6,378,941

شرکت

5,079,121 32,431,930 10,107,245 53,196,025 یورو

358,499 2,629,772 169,347 1,065,082 دالر آمریکا

76,528 426,890 94,180 426,888 پوند انگلیس

489,516 12,933,045 4,339,540 100,181,001 درهم امارات متحده عربی

18,334 947,090 - - یوان

30,244 80,206 79,945 193,225 ریال عمان

74 191 81 191 دینار بحرین

23 11,949 26 12,047 روبل جدید روسیه

5,588 37,510 6,410 37,460 فرانک سوییس

82,443 2,132,340 90,458 2,132,340 ریال سعودي

 14,887,232 6,140,369

13991398
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان19-

1398

جمعارزيریالی
ذخیره مطالبات 

مشکوك الوصول
خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

اسناد دریافتنی :

1,909 2,127 - 2,127 - 2,127 سایر اشخاص

حساب هاي دریافتنی :

47,843,511 63,995,073 (4,627,969)68,623,042 3,805,373 64,817,669 سایر اشخاص

 64,819,796 3,805,373 68,625,169(4,627,969) 63,997,200 47,845,420

شرکت

حساب هاي دریافتنی :

47,468,637 62,797,577 (4,627,969)67,425,546 3,805,373 63,620,173 سایر اشخاص

 مطالبات بیمه اي شرکت از بیمه گذاران و نمایندگان با توجه به سال صدور بیمه نامه به شرح زیر است :19-1-

جمع139413951396139713981399 و قبل از آننام رشته

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

127,725 34,38784,614 448 605 3,346 4,325 حوادث

4,361,300 51,7554,270,437 6,519 1,118 6,918 24,552 عمر غیر پس اندازي

1,810,016 76,0251,305,817 184,494 113,877 88,588 41,216 آتش سوزي

879,477 355,254105,602 427,194 (15,059)133 6,354 باربري

17,253,230 103,13316,743,642 7,952 229,927 156,305 12,272 ثالث 

5,882,957 131,1905,591,351 34,535 70,215 13,834 41,832 بدنه

19,567,524 192,1528,212,856 106,830 220,455 10,453,982 381,249 درمان

6,192,929 407,176701,042 2,687,590 927,275 180,381 1,289,466 مهندسی

1,526,322 244,8941,215,859 33,092 10,863 8,146 13,466 مسئولیت

226,489 10,062154,496 7,034 53,894 501 503 آبی

3,224,021 263,8822,447,322 2,029 157,451 109,645 243,693 هوایی

2,568,183 261,6692,306,514 - - - - انرژي

 2,058,928 11,021,780 1,770,621 3,497,715 2,131,577 - 43,139,552 63,620,173

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان با توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زیر است:19-2-

1398سررسید نشده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,805,373 - - - - 3,805,373 نمایندگی هاي خارج از کشور

22,121,739 12,545,091 2,768,511 538,350 - 6,269,786 سازمان هاي دولتی

41,498,434 2,746,443 729,207 1,593,212 - 36,429,572 سایر اشخاص

 46,504,731 - 2,131,563 3,497,718 15,291,534 67,425,546

(4,627,969)(2,021,502)(1,963,516)(642,950)- - ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

62,797,577 13,270,032 1,534,202 1,488,612 - 46,504,731 جمع شرکت

1,199,623 - 22,422 134,299 1,040,775 2,127 شرکت هاي فرعی

 46,506,858 1,040,775 1,622,911 1,556,624 13,270,032 63,997,200

مطالبات شرکت از بیمه گذاران و نمایندگان که حداقل برابر 5 درصد مجموع مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان است با توجه به بیمه نامه هاي جاري یا به اتمام رسیده19-3-

به شرح زیر است :

بنیادشهید و امور ایثارگران

سایر

جمع شرکت

شرکت هاي فرعی

 مطالبات بیمه اي از بیمه گذاران و نمایندگان به تفکیک رشته19-4-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

غیرزندگی:

183,058 127,725 183,365 128,684 حوادث

1,509,487 1,810,016 1,526,413 1,846,750 آتش سوزي

298,019 879,477 298,019 880,157 باربري

12,071,778 17,253,230 12,082,121 17,271,551 ثالث

3,585,458 5,882,957 3,619,956 5,953,885 بدنه

17,812,221 19,567,524 17,909,321 20,133,961 درمان 

5,273,733 6,192,929 5,320,589 6,222,004 مهندسی

792,421 1,526,322 807,503 1,544,104 مسئولیت

117,101 226,489 119,731 230,460 کشتی

2,040,100 3,224,021 2,058,205 3,227,663 هواپیما

1,707,920 2,568,183 1,816,040 3,016,458 نفت و انرژي

- - 22,968 749 سایر

 60,456,427 45,764,230 59,258,874 45,391,295

زندگی:

3,175,794 4,361,300 3,177,732 4,363,370 سایر (عمر غیر پس اندازي)

 64,819,796 48,941,962 63,620,173 48,567,089

طبقه سوم (بین 2 

تا 3 سال)

طبقه اول (کمتر از 

یک سال)

 10,517,912

جمع
طبقه دوم (بین 1 تا 

2 سال)

 20,920,815

میلیون ریالمیلیون ریال

 145,037

طبقه چهارم (بیش  

از ي3 سال)

 10,402,903

 42,699,358

 21,065,852

 10,517,912

 1,199,623  1,054,586

 53,102,261

 -

 63,620,173
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بیمه نامه هاي به اتمام رسیده بیمه نامه هاي جاري

 64,819,796

شرکت اصلی

 43,753,944

 42,699,358

میلیون ریال

گروه

جمع



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی20-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

داخلی :

8,388 15,664 - - 1-20اشخاص وابسته

4,558,345 2,301,155 4,820,823 7,418,414 2-20سایر اشخاص

 7,418,414 4,820,823 2,316,819 4,566,733

خارجی :

3,375,735 4,116,396 3,472,658 4,116,396 4-20سایر اشخاص

 11,534,810 8,293,481 6,433,215 7,942,468

مطالبات  مربوط به قرارداد هاي بیمه مشترك :

- 54,065 - - 1-20اشخاص وابسته

626,421 903,166 626,421 903,166 5-20سایر اشخاص

 903,166 626,421 957,231 626,421

 12,437,976 8,919,902 7,390,446 8,568,889

مانده طلب  شرکت از اشخاص وابسته مربوط به طلب از شرکت فرعی بیمه ایران معین می باشد .20-1-

 مطالبات شرکت اصلی  از بیمه گران و بیمه گران اتکایی با توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زیر است:20-2-

سرسید نشده
 طبقه دوم 

(بین 1تا2  سال)

 طبقه سوم  (بین 2تا3 

 سال)

        طبقه چهارم        

(بیش از  3 سال)
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

                         69,728                             -                             -                               -          69,728اشخاص وابسته

                   7,320,718                             -                4,116,397                               -    3,204,321سایر اشخاص

3,274,049    -                               4,116,397                -                             7,390,446                   

                                -                             -                             -                                -                 -ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

3,274,049    -                                4,116,397                -                             7,390,446                   

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی داخلی، در جریان بوده و فاقد مانده سنواتی می باشد و مطالبات سنواتی صرفا از بیمه گران خارجی است. لذا  از آنجا که علت سنواتی شدن  

مطالبات از شرکت هاي بیمه گر خارجی، صرفاً تحریم هاي اقتصادي و وجود محدویت در  مبادالت بین بانکی می باشد لذا با عنایت به اینکه مطالبات از بیمه گران خارجی به محض 

رفع تحریم ها، قابل وصول می باشند براي این دسته از مطالبات، ذخیره اي اخذ نگردید. براي این دسته از مطالبات نیز ضریب صفر اعمال شد. 

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی داخلی(به استثناي اشخاص وابسته که در یادداشت 50 افشا شده) که حداقل  برابر 10 درصد مجموع مطالبات 20-3-

 از بیمه گران و بیمه گران اتکایی است به شرح زیر است:

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,394,411 414,146 3,394,411 5,202,161 شرکت بیمه دي

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

طلب شرکت فرعی بیمه  ایران معین از بیمه گران و بیمه گران اتکایی داخلی شامل مبلغ 829ر201 میلیون ریال مطالبات ارزي می باشد .20-3-1-

مبلغ مزبور مربوط به هم ارز ریالی مبالغ 720ر567 دالر آمریکا ، 598ر257 یورو ، 989ر88 درهم و 73 پوند می باشد .

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی خارجی که حداقل  برابر 10 درصد مجموع مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی است به شرح زیر است:20-4-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 1,225,625 1,042,634 1,225,625 1,042,634

با توجه به تحریم هاي ظالمانه علیه کشور، نقل و انتقال وجوه ارزي از خارج از کشور بابت مطالبات، با محدودیت هاي نسبی مواجه است.

 مطالبات و بدهی هاي مربوط به قرارداد بیمه هاي مشترك فیمابین راهبر و اعضاء (تماماً مربوط به شرکت ) به شرح زیر است :20-5-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

- 275,151 شرکت بیمه ملت

239,556 365,225 شرکت بیمه کارآفرین

- 222,666 شرکت بیمه معلم

- 14,111 شرکت بیمه رازي

14,148 25,935 شرکت بیمه ما

372,717 78 سایر

 903,166 626,421
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی21-

139913981399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

11,350,742 11,190,595 4,021 229,052 11,346,721 10,961,543 از ذخیره خسارت معوق (یادداشت 34)

14,630,962 18,596,710 84,890 3,122,605 14,546,072 15,474,105 از حق بیمه عایدنشده (یادداشت 36)

12,637,350 16,351,172 12,637,350 16,351,172 - - از ذخیره ریاضی بیمه هاي عمر و تشکیل سرمایه (یادداشت 37)

 26,435,648 25,892,793 19,702,830 12,726,261 46,138,478 38,619,055

شرکت

11,003,247 10,843,930 119,640 228,575 10,883,607 10,615,355 از ذخیره خسارت معوق (یادداشت 34)

14,287,015 18,233,603 82,749 3,121,016 14,204,266 15,112,587 از حق بیمه عایدنشده (یادداشت 36)

12,628,084 16,338,073 12,628,084 16,338,073 - - از ذخیره ریاضی بیمه هاي عمر و تشکیل سرمایه (یادداشت 37)

 25,727,942 25,087,873 19,687,665 12,830,473 45,415,607 37,918,347

ماندهبیمه هاي زندگیبیمه هاي غیر زندگی
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها22-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سایر دریافتنی ها :

کوتاه مدت :

1332,665155,6772,014,9401,457,439-22اشخاص وابسته

316,827,87915,236,8178,470,95912,570,885-22سایر اشخاص

17,160,54415,392,49410,485,89914,028,324

بلند مدت مدت :

41,383,3911,658,0281,383,3911,658,028-22سایر اشخاص

1,383,3911,658,0281,383,3911,658,028

18,543,93517,050,52211,869,29015,686,352

پیش پرداخت ها

1,054,953 1,034,365 1,104,8401,058,655پیش پرداخت مالیات

77,43365,30977,43344,593مالیات بر ارزش افزوده

73,605140,51647,402111,546پیش پرداخت خرید کاال و خدمات 

(1,054,953)(1,034,365)(1,056,028)(1,035,440)31انتقال به مالیات پرداختنی

220,438208,452124,835156,139

18,764,37317,258,97411,994,12515,842,491

طلب از اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :22-1-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

شرکت هاي وابسته :

329,864154,487357,122141,010بیمه اتکایی امین

- 2,8011,190سایر

شرکت هاي گروه :

1,624,5621,031,429- - کارگزاري بورس بیمه ایران

285,000 30,003سایر

332,665155,6772,014,9401,457,439

طلب گروه از بیمه اتکایی امین  مربوط به سود سهام دریافتنی می باشد .22-1-1-

طلب شرکت از شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران مربوط به خالص عملیات خرید و فروش سهام می باشد .22-1-2-
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر دریافتنی هاي شرکت اصلی، با توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زیر است:22-2-

سرسید نشده
           طبقه اول            

(کمتر از یک  سال)

         طبقه دوم         

(بین 1تا2  سال)

       طبقه سوم        

(بین 2تا3  سال)

        طبقه چهارم        

(بیش از  3 سال)
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1،550،32500001،550،325اشخاص وابسته

10،416،705019،18467،1991،08910،504،177سایر

11،967،030019،18467،1991،08912،054،503

(60،378)(1،089)(50،400)(8،889)00کاهش ارزش

11،967،030010،29516،800011،994،125

سایر دریافتنی ها به تفکیک ماهیت به شرح زیر می باشد :22-3-

1398

یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

381,122 394,451 (59,447)453,898 اسناد دریافتنی

2,167,066 7,696,160 7,696,160 1-3-22مشتریان

77,208 146,064 - 146,064 سپرده پرداختی اتکایی

17,771 14,966 - 14,966 سپرده ودایع مسکن 

36,800 36,656 - 36,656 سپرده پرداختی دعاوي قضایی

4,550 32,851 - 32,851 سپرده شرکت در مناقصات 

25,811 28,320 - 28,320 سپرده پرداختی ارزي 

46,833 130,857 - 130,857 سایر سپرده ها

39,613 44,529 - 44,529 مطالبات از کارکنان

1,076,400 1,937,985 - 1,937,985 2-3-22سود سهام دریافتنی

1,050,688 1,050,688 - 1,050,688 3-3-22بدهکاران پلیس راهور 

288,485 267,872 - 267,872 سود دریافتنی حسابهاي بانکی

3,097,144 930,376 - 930,376 بدهکاران بیمه توسعه 

2,841,683 1,550,076 - 1,550,076 صندوق تامین خسارت هاي بدنی

46,136 (215,435)- (215,435)طلب از کارگزاریها 

4,039,507 2,781,463 (6,182)2,787,645سایر

 16,893,508(65,629) 16,827,879 15,236,817

ذخیره مطالبات 

خالصمشکوك الوصول خالصمانده

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

1398

یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

شرکت

380,627 392,648 (59,447)452,095 اسناد دریافتنی

77,208 146,064 - 146,064 سپرده پرداختی اتکایی

17,771 14,966 - 14,966 سپرده ودایع مسکن 

36,800 36,656 - 36,656 سپرده پرداختی دعاوي قضایی

4,550 32,851 - 32,851 سپرده شرکت در مناقصات 

25,811 28,320 - 28,320 سپرده پرداختی ارزي 

34,967 41,611 - 41,611 سایر سپرده ها

16,879 25,207 - 25,207 مطالبات از کارکنان

940,037 1,657,882 - 1,657,882 1-3-22سود سهام شرکتها

1,050,688 1,050,688 - 1,050,688 2-3-22بدهکاران پلیس راهور 

178,217 162,685 - 162,685 سود دریافتنی حسابهاي بانکی

3,097,144 930,376 - 930,376 بدهکاران بیمه توسعه 

2,841,683 1,550,076 - 1,550,076 صندوق تامین خسارت هاي بدنی

46,128 (215,435)- (215,435)طلب از کارگزاریها 

3,822,376 2,616,364 (932)2,617,296سایر

 8,531,338(60,379) 8,470,959 12,570,885

طلب گروه از مشتریان عمدتاً مربوط به طلب شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران بابت خرید اعتباري سهام براي آنها می باشد، کل اعتبار تخصیص یافته 22-3-1

به مشتریان توسط کارگزاري با رعایت نسبت هاي دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهاي مالی انجام می پذیرد.

سود سهام دریافتنی عمدتاً شامل مبلغ 882ر657ر1 میلیون ریال طلب شرکت سهامی بیمه ایران از شرکت هاي سرمایه گذاري دارویی تامین، 22-3-2

 پتروشیمی پردیس و سایر شرکت هاي سرمایه پذیر و مبلغ 049ر175 میلیون ریال طاب شرکت بیمه ایران معین از  شرکت هاي بیمه اتکایی امین، 

سرمایه گذاري دارویی تامین و سایر شرکت هاي سرمایه پذیر  می باشد.

22-3-3

دریافتنی هاي بلند مدت ( مربوط به شرکت ) به شرح زیر می باشد :22-4-

1398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

17,160 15,993 - 15,993 اسناد دریافتنی

1,640,868 1,367,398 - 1,367,398 مطالبات بلند مدت بیمه اي

 1,383,391 - 1,383,391 1,658,028

خالصخالص

1399

مانده

ذخیره مطالبات 

خالصخالصمشکوك الوصول

در راستاي اجراي ردیف درآمدي 160111 قانون بودجه سال 1389، شرکت اقدام به پرداخت مبلغ 1,050,688 میلیون ریال وجوه وصولی از بیمه 

گذاران در وجه خزانه طی نامه شماره 89/867427 مورخ 1389/12/22 نموده است، لذا با عنایت به مفاد قانون بودجه سال 90 کل کشور مبنی بر 

اینکه "شرکتهاي بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکتها به بیمه گذاران کسر کنند" و 

باتوجه به مفاد نامه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر عدم تکلیف شرکتهاي بیمه اي از بابت اخذ ده درصد وجوه ردیف درآمدي 140111 

واریز به خزانه، موضوع دریافت وجوه پرداختی به خزانه و بازپرداخت آن به بیمه گذاران در حال پیگیري می باشد.
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تسهیالت اعطایی به اشخاص23-

1398

مانده
سود و کارمزد سال 

هاي آتی
سود معوق

ذخیره مطالبات 

مشکوك الوصول
خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

4,228,131 6,074,923 - - - 6,074,923 تسهیالت اعطایی به بیمه گذاران

2,380 1,405 - - (615)2,020 تسهیالت اعطایی به نمایندگان

11,472,390 14,804,311 - - (5,626,326)20,430,637 تسهیالت اعطایی به کارکنان

 26,507,580(5,626,941) - - 20,880,639 15,702,901

شرکت

4,222,794 6,066,695 - - - 6,066,695 تسهیالت اعطایی به بیمه گذاران

11,360,376 14,605,031 - - (5,585,928)20,190,959 تسهیالت اعطایی به کارکنان

15,583,170 20,671,726 - - (5,585,928)26,257,654 سایر اشخاص

 تسهیالت اعطایی بر حسب حصه بلندمدت و کوتاه مدت:23-1-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تسهیالت اعطایی به بیمه گذاران

4,222,794 6,066,695 4,222,794 6,066,695 حصه بلندمدت

- - 5,337 8,228 حصه جاري

 6,074,923 4,228,131 6,066,695 4,222,794

تسهیالت اعطایی به نمایندگان

- - 2,511 1,130 حصه بلندمدت

- - 895 890 حصه جاري

 2,020 3,406 - -

تسهیالت اعطایی به کارکنان

14,196,416 18,819,515 14,323,799 19,043,430 حصه بلندمدت

1,017,538 1,371,444 1,025,897 1,387,207 حصه جاري

 20,430,637 15,349,696 20,190,959 15,213,954

 26,507,580 19,581,233 26,257,654 19,436,748

(3,847,074)(5,579,424)(3,870,803)(5,619,822)کارمزد سالهاي آتی -وام کارکنان

- (0)(1,025)(615)کارمزد سالها ي آتی - تسهیالت نمایندگان و شرکتهاي نمایندگی   

(6,504)(6,504)(6,504)(6,504)کارمزد سالهاي آتی - تسهیالت اعطائی به کارگستران راهبر

 20,880,639 15,702,901 20,671,726 15,583,170

تسهیالت اعطایی اشخاص به تفکیک نوع وثیقه و تضمین: 23-2-

15,583,170 20,671,726 15,702,901 20,880,639 زمین، ساختمان و ماشین آالت

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري  در اوراق بهادار و سپرده هاي بانکی24-

13991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

گروه :

36,206,927 63,854,681 1-24سرمایه گذاري هاي جاري

3,220,039 5,265,205 2-24سرمایه گذاري هاي بلند مدت 

15,570,680 27,809,586 3-24سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی

51,382,276 51,715,729 4-24سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت بانکی

 148,645,202 106,379,924

شرکت :

31,980,996 56,182,645 1-24سرمایه گذاري هاي جاري

14,735,773 17,834,713 2-24سرمایه گذاري هاي بلند مدت 

8,139,498 21,030,565 3-24سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی

47,762,735 44,740,455 4-24سپرده سرمایه گذاري بلند مدت بانکی

 139,788,379 102,619,003
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري هاي جاري24-1-

1398

 بهاي تمام شدهیادداشت
 کاهش ارزش 

انباشته
 خالص ارزش بازار خالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در 

بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس )

گروه :

191,072,08928,027,527 61,693,749 - 61,693,749 1-1-24سهام شرکت ها

2,087,212 2,582,377 1,865,443 - 1,865,443 2-1-24واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

6,092,189 296,388 295,489 - 295,489 3-1-24سایر اوراق بهادار 

 63,854,681 - 63,854,681 193,950,854 36,206,927

سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در 

بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس )

شرکت :

26,100,255 178,041,519 55,508,470 - 55,508,470 1-1-24سهام شرکت ها

1,453,522 1,086,021 565,982 - 565,982 2-1-24واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

4,427,220 89,600 108,193 - 108,193 3-1-24سایر اوراق بهادار 

 56,182,645 - 56,182,645 179,217,140 31,980,996

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 سهام شرکت ها24-1-1-

گروه:

1398

 خالصارزش بازار خالص کاهش ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,496,901,7910/701,886,84001,886,84020,552,6961,596,437ملی صنایع مس ایران (فملی)

129,663,8352/781,577,72801,577,7285,755,6011,047,776سرمایه گذاري دارویی تامین (تیپیکو)

696,086,6550/311,910,38401,910,3849,870,4271,393,670فوالدمبارکه اصفهان (فوالد)

440,025,0920/561,272,00301,272,0038,798,3721,064,329سنگ آهن گل گهر (کگل )

859,030,8520/283,714,44303,714,4439,330,2421,603,900پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

60,749,9972/4320,156020,1562,520,76120,156بورس کاالي ایران (نکاال)

312,850,9440/56458,6570458,6577,564,736397,493چادر ملو (کچاد)

557,308,8510/662,305,87902,305,8797,289,2592,005,494سرمایه گذاري نفت و گاز تامین (تاپیکو)

521,241,8560/681,723,74301,723,7437,646,3681,465,898پاالیش نفت اصفهان (شپنا)

1,050,352 275,059,1900/692,555,27602,555,2764,709,013مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا) (رمپنا)

74,501,3948/68211,7370211,7371,904,296214,604داروسازي سینا (دسینا )

17,544,4451/851,423,56401,423,5645,744,578907,271پتروشیمی فناوران (شفن)

397,510,7640/18622,4540622,4544,985,926588,903سرمایه گذاري امید (وامید)

323,466,4210/431,099,05401,099,0543,147,328680,889پاالیش نفت تهران (شتران)

132,539,8250/662,775,22402,775,2243,579,9011,092,184ارتباطات سیار (همراه)

424,818,6681/541,628,85101,628,8513,854,453310,780سرمایه گذاري گروه توسعه ملی(س.بانک ملی) (وبانک)

74,558,4721/73240,9470240,9471,121,156220,465البرزدارو (دالبر)

196,785,6300/331,453,15201,453,1522,020,988592,771مخابرات ایران (اخابر)

53,769,2070/902,189,02902,189,0295,615,656696,434پتروشیمی پردیس (شپدیس)

230,082,6950/85989,3430989,3433,508,762498,804سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی (وصندوق)

46,132,5900/67377,6170377,6172,147,761277,721پتروشیمی خارك (شخارك)

43,959,8262/93153,0040153,0041,521,450130,417کارخانجات داروپخش (دارو)

74,106,1252/29282,6020282,6021,436,918308,898گروه دارویی سبحان (دسبحا)

223,237,1130/311,201,50401,201,5042,618,571855,224سرمایه گذاري غدیر (وغدیر)

181,941,5153/31210,9340210,9341,020,692251,437سرمایه گذاري مسکن (ثمسکن)

410,177,8730/631,120,98301,120,9835,303,600614,777بانک پاسارگاد (وپاسار)

598,936 21,358,5491/07599,5330599,5331,768,701پلی پروپیلن جم

26,040,4431/46330,1780330,1782,043,914317,004پتروشیمی خراسان (خراسان)

9,637,9761/15300,4240300,424984,037282,351س .داروپخش(وپخش)

52,803,5661/76583,3880583,3881,870,302499,942به پرداخت ملت (پرداخت)

11,315,3860/19685,5380685,5381,829,132389,618پتروشیمی پارس (پارس)

35,904,171035,904,171142,065,59721,974,937مانده نقل به صفحه بعد

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

1398

 خالصارزش بازار خالص کاهش ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 35,904,171 - 35,904,171 142,065,597 21,974,937

355,4062,264,624384,029- 102,102,0670/68355,406فوالد کاوه جنوب کیش (کاوه)

1,346,5623,200,415363,027- 14,057,7480/591,346,562پتروشیمی زاگرس(زاگرس)

1,501,4483,003,447401,272- 192,528,6330/391,501,448فوالدخوزستان (فخوز)

72,5251,064,01766,903- 28,449,6573/7772,525داروسازي اسوه(داسوه)

276,5901,145,279259,295- 44,442,3460/55276,590شرکت پتروشیمی شازند (شاراك)

965,9311,318,427469,357- 68,100,5900/32965,931کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران (حکشتی)

579,488935,137303,174- 32,135,2820/11579,488پاالیش نفت بندر عباس (شبندر)

301,262 646,7751,845,139- 153,889,8210/50646,775سرمایه گذاري صدر تأمین (تاصیکو)

31,593748,64127,619- 15,744,3002/231,593تولید مواداولیه داروپخش (دتماد)

606,6771,352,882174,042- 62,230,0990/15606,677گسترش نفت وگاز پارسیان (پارسان)

- 1,336,2791,441,662- 1,336,279-43,686,702پاالیش نفت تبریز _شبریز)

54,2803,992,32044,233- 10,761,0001/854,280بورس انرژي ایران (انرژي1)

466,2741,512,458229,685- 564,350,0000/32466,274بانک صادرات (وبصادر)

- 5,056,7274,594,971- 5,056,727-425,280,316سرمایه گذاري تامین اجتماعی (شستا)

12,493,02320,587,0723,028,691- 12,493,023سایر

61,693,749061,693,749191,072,08928,027,527

شرکت :

1398

 خالصارزش بازار خالص کاهش ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,747,20619,121,6981,483,978- 1,404,974,1200/701,747,206ملی صنایع مس ایران (فملی)

1,334,0774,619,188844,892- 106,261,5202/441,334,077سرمایه گذاري دارویی تامین (تیپیکو)

1,643,1069,001,0361,273,994- 635,217,7690/301,643,106فوالدمبارکه اصفهان (فوالد)

1,138,5318,395,786970,500- 418,325,1580/561,138,531سنگ آهن گل گهر (کگل )

3,417,2508,643,9631,529,142- 804,838,2700/283,417,250پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

12,6002,318,22012,600- 54,674,9972/1912,600بورس کاالي ایران (نکاال)

458,6577,564,736397,493- 312,850,9440/56458,657چادر ملو (کچاد)

2,273,2337,046,9121,972,254- 540,822,0720/662,273,233سرمایه گذاري نفت و گاز تامین (تاپیکو)

1,590,3807,478,6771,447,923- 509,793,9090/671,590,380پاالیش نفت اصفهان (شپنا)

2,155,7994,456,8291,050,352- 260,328,8200/652,155,799مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا) (رمپنا)

112,3601,755,424116,735- 69,411,7858/68112,360داروسازي سینا (دسینا )

1,423,5645,744,578899,062- 17,544,4451/851,423,564پتروشیمی فناوران (شفن)

622,4544,985,926588,903- 397,510,7640/18622,454سرمایه گذاري امید (وامید)

1,064,7963,114,987680,889- 320,142,5580/431,064,796پاالیش نفت تهران (شتران)

2,731,1883,435,3971,053,128- 127,189,8250/662,731,188ارتباطات سیار (همراه)

21,725,201021,725,20197,683,35614,321,846مانده نقل به صفحه بعد

1399

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

1398

 خالصارزش بازار خالص کاهش ارزشبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

14,321,846 97,683,356 21,725,201 - 21,725,201 مانده تقل از صفحه قبل

1,285,4953,701,423310,780- 408,545,5911/501,285,495سر مایه گذاري گروه توسعه ملی( س.بانک ملی) (وبانک

239,6251,112,676220,465- 74,058,4721/72239,625البرزدارو (دالبر)

1,414,3181,999,590592,771- 194,702,0770/331,414,318مخابرات ایران (اخابر)

2,134,0005,563,436696,434- 53,269,2070/892,134,000پتروشیمی پردیس (شپدیس)

923,4473,257,899450,599- 213,632,6950/79923,447سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی (وصندوق)

232,9921,855,727134,809- 40,020,0000/67232,992پتروشیمی خارك (شخارك)

153,0041,521,450130,417- 43,959,8262/93153,004کارخانجات داروپخش (دارو)

282,6021,436,918277,659- 74,106,1252/29282,602گروه دارویی سبحان (دسبحا)

1,201,5042,618,571855,224- 223,237,1130/311,201,504سرمایه گذاري غدیر (وغدیر)

210,9341,020,692251,437- 181,941,5153/31210,934سرمایه گذاري مسکن (ثمسکن)

1,120,9835,303,600614,777- 410,177,8730/631,120,983بانک پاسارگاد (وپاسار)

599,5331,768,701598,936- 21,358,5491/07599,533پلی پروپیلن جم

300,5571,839,840272,573- 23,440,4431/31300,557پتروشیمی خراسان (خراسان)

300,424984,037277,893- 9,637,9761/15300,424س .داروپخش(وپخش)

583,3881,870,302499,942- 52,803,5661/76583,388به پرداخت ملت (پرداخت)

685,5381,829,132321,873- 11,315,3860/19685,538پتروشیمی پارس (پارس)

383,7712,264,624331,687- 102,102,0670/68383,771فوالد کاوه جنوب کیش (کاوه)

1,346,5623,200,415363,027- 14,057,7480/591,346,562پتروشیمی زاگرس(زاگرس)

1,451,5412,946,120375,208- 188,853,8410/381,451,541فوالدخوزستان (فخوز)

67,1921,058,40766,903- 28,299,6573/7767,192داروسازي اسوه(داسوه)

276,5901,145,279259,295- 44,442,3460/55276,590شرکت پتروشیمی شازند (شاراك)

965,9311,318,427469,357- 68,100,5900/32965,931کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران (حکشتی)

511,817866,046303,174- 29,761,0200/10511,817نفت بندر عباس (شبندر)

197,940669,44496,170- 18,330,8751/63197,940داروسازي اکسیر (دلر)

129,472392,932277,759- 69,896,0690/34129,472سرمایه گذاري خوارزمی (وخارزم)

646,7751,845,139301,262- 153,889,8210/50646,775سرمایه گذاري صدر تأمین (تاصیکو)

31,593748,64127,619- 15,744,3002/2031,593تولید مواداولیه داروپخش (دتماد)

606,6771,352,882174,042- 62,230,0990/15606,677گسترش نفت وگاز پارسیان (پارسان)

44,2333,638,57444,233- 9,456,0001/5844,233بورس انرژي ایران (انرژي1)

- 1,306,3201,406,504- 42,621,3220/401,306,320پاالیش نفت تبریز (شبریز)

- 4,807,7784,436,632- 416,667,8160/304,807,778سرمایه گذاري تامین اجتماعی (شستا)

9,340,73015,384,1012,182,081- 9,340,730سایر

55,508,470055,508,470178,041,51926,100,255

 واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك24-1-2-

1398گروه:

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

441,264 53,425 53,392- 53,392 1,505,410صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)

500,000 493,383 500,000- 500,000 491,865صندوق سرمایه گذاري  اوج ملت

268,791 562,544 268,791- 268,791 7,239,946صندوق پشتوانه طالي لوتوس

189,204 269,374 189,204- 189,204 5,001,000ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالي کیان (گوهر)

119,543 339,689 119,543- 119,543 7,200,000صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان (زر)

68,542 138,826 68,542- 68,542 5,062,953صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طالي مفید

- 500,000 499,999- 499,999 500,000صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت آشناي حکمت ایرانیان

200 154,256 105,128- 105,128 28,373صندوق سرمایه گذاري مشترك ارزش کاوان آینده (ارزش کاوان آینده)

- 63,468 50,003- 50,003 369,600صندوق تجارت شاخص کاردان

- 7,411 10,841- 10,841 50,000صندوق واسطه گري مالی یکم (دارا یکم )

499,667 - 0- - صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کیان (کیان)

 1,865,443 - 1,865,443 2,582,377 2,087,212

1399

ارزش بازار خالص

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت:

1398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

499,667 - - - - - صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کیان (کیان)

441,264 53,425 53,392- 53,392 1,505,410صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)

190,521 388,500 190,521- 190,521 5,000,000صندوق پشتوانه طالي لوتوس

133,984 269,374 133,984- 133,984 5,001,000ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالي کیان (گوهر)

119,543 235,895 119,543- 119,543 5,000,000صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان (زر)

68,542 138,826 68,542- 68,542 5,062,953صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طالي مفید

- - - - - 19,917صندوق سرمایه گذاري مشترك ارزش کاوان آینده (ارزش کاوان آینده)

 565,982 - 565,982 1,086,021 1,453,522

 سایر اوراق بهادار24-1-3-

1398

تعداد اوراق
بهاي تمام شده

کاهش ارزش
خالصارزش بازارخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

1,381,773 144,138 145,489- 145,489 210,160اوراق خزانه اسالمی (اخزا )

193,972 152,250 150,000- 150,000 150,000اوراق منفعت دولت - با شرایط خاص (افاد1)

2,670,000 - - - - اوراق اجاره دولت-گروه ب آموزش و پرورش (اجاد)

1,751,135 - - - - اوراق مشارکت دولتی 9(اشاد9)

93,431 - - - - اوراق مشارکت دولتی 10 - شرایط خاص (اشاد10)

1,877 - - - - گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن

 295,489 - 295,489 296,388 6,092,189

شرکت

1,222,313 89,600 108,193 - 108,193 150,000اوراق خزانه اسالمی (اخزا )

2,670,000 - - - - اوراق اجاره دولت-گروه ب آموزش و پرورش (اجاد)

395,626 - - - - اوراق مشارکت دولتی 9(اشاد9)

93,431 - - - - اوراق مشارکت دولتی 10 - شرایط خاص (اشاد10)

43,972 - - - - منفعت دولت - با شرایط خاص (افاد1)

1,877 - - - - گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن

 108,193 - 108,193 89,600 4,427,220

1399

1399

تعداد واحد هاي سرمایه 

گذاري
ارزش بازار خالص
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري هاي بلند مدت24-2-

1398

 بهاي تمام شدهیادداشت
 کاهش ارزش 

انباشته
 مبلغ دفتري ارزش بازار مبلغ دفتري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه :

1,762,097 2,401,187 2,401,1870 1-2-24سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

63,128 4,465,277 64,475 (10,343)74,818 3-2-24 سرمایه گذاري در سایر شرکت ها

1,394,809 3,818,772 2,799,539 - 2,799,539 4-2-24سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

5- 5 - 5 سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار 

 5,275,548(10,343) 5,265,205 8,284,049 3,220,039

شرکت :

سهام شرکت ها :

513,597- 510,612 - 510,612 1-2-24سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

12,856,278- 15,457,438 - 15,457,438 2-2-24سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعی

41,372- 42,136 - 42,136 3-2-24 سرمایه گذاري در سایر شرکت ها

1,324,522 1,824,522 1,824,522 - 1,824,522 4-2-24سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

5 5 5 - 5 سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار 

 17,834,713 - 17,834,713 1,824,527 14,735,773

67

1399



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته24-2-1-

گروه:

1398

پذیرفته شده در 

بورس/فرابورس
تعداد سهام

در صد

 سرمایه گذاري
مبلغ دفتريارزش بازارمبلغ دفتريکاهش ارزش انباشتهارزش ویژه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

P1,385,762,48135/532,199,304 -1,336,448 6,809,6371,644,465بیمه اتکایی امین

O1,000,365,00020/01201,883 -100,037117,633شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

2,401,1871,436,4851,762,097

شرکت:

1398

پذیرفته شده در 

بورس/فرابورس
مبلغ دفتريارزش بازارخالصکاهش ارزش انباشتهبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

P584,997,48715/11410,576 -410,576 413,560بیمه اتکایی امین

O1,000,500,00520/01100,037 -100,037 100,037خدمات مهندسی مشاور ایران

510,612510,612 513,597

سهم گروه از خالص دارایی هاي شرکت هاي وابسته :24-2-1-1-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

1,275,881 1,697,326 مانده در ابتداي سال

182,725 113 تحصیل شده طی سال

(5,759)(38,338)واگذار شده طی سال

298,154 1,191,150 سهم از سود خالص شرکت هاي وابسته

(53,675)(509,453)سود سهام دریافتی یا دریافتنی طی سال

1,697,326 2,340,798 مانده در پایان سال

1399

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سهم گروه از خالص دارایی هاي شرکت هاي وابسته در پایان سال شامل سرقفلی ، به شرح زیر است :24-2-1-2-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

41,787 64,771 مانده در ابتداي سال

28,224 1,119 تحصیل شده طی سال

(233)(474)واگذار شده طی سال

(5,008)(5,027)استهالك سرقفلی

64,771 60,388 مانده در پایان سال

 2,401,187 1,762,097

سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته  به شرح زیر می باشد :24-2-1-3-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

298,154 1,191,150 سهم از سود خالص شرکت هاي وابسته

(5,008)(5,027)استهالك سرقفلی

 1,186,124 293,147

مشخصات شرکت هاي وابسته گروه به قرار زیر است :24-2-1-4-

شرکتگروهشرکتگروهاقامتگاه

35/5315/1136/6615/11ایران

20/0120/0120/0120/01ایرانشرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

خالصه اطالعات مالی شرکت هاي وابسته گروه به شرح زیر است :24-2-1-5-

سود خالصجمع درآمد هاجمع بدهی هاجمع دارایی هاسود خالصجمع درآمد هاجمع بدهی هاجمع دارایی ها

780,271 2,868,483 4,399,132 8,793,619 3,102,677 4,800,921 5,788,683 11,862,347 بیمه اتکایی امین

48,967 127,343 242,759 834,505 435,026 862,932 1,189,882 2,198,858 شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران
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درصد سرمایه گذاري

13991398

فعالیت اصلی

خدمات بیمه اي

خدمات مهندسی مشاور

(مبالغ به میلیون ریال)

13991398



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعی24-2-2-

1398

 مبلغ دفتري مبلغ دفتريدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریال

1,049,999,997100/0010,499,96610,499,966توسعه کسب و کار سبا

5,320,000,00095/004,350,5262,004,026بیمه ایران معین

798,933,33199/87555,270300,611کارگزاري بورس بیمه ایران

23,527,16099/6951,67551,675بیمه ایران انگلستان

15,457,43812,856,278

 سرمایه گذاري در سایر شرکت ها24-2-3-

گروه:

1398

بهاي تمام شدهارزش بازارخالصکاهش ارزش انباشتهبهاي تمام شدهدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

سرمایه گذاري هاي بورسی و فرابورسی

2,283832,8612,283 - 2,283,0000/382,283شرکت بورس انرژي

17,8253,195,82317,825 - 49,849,0602/5017,825شرکت بورس اوراق بهادار

5,700,0000/38380 - 38015,390380

200333,301200 - 2,800,0000/20200شرکت فرابورس

20687,902206 - 1,301,9980/07206شرکت بورس کاالي ایران

20,894 - 20,8944,465,277 20,894

- غیر بورسی:

25,000- 25,000 - 25,000,000525,000توسعه وعمران بیمه (توسعه مسکن و ساختمان بیمه)

4,979 - 4,979 - 1,344,9518/974,979رتبه بندي اعتباري کشور

4,603- 4,603 - 46,02554,603خیبر

2,103- 2,103 - 2,043,7820/002,103پارسیلون

1,522- 1,522 - 278,4150/371,522الستیک پارس

1,000 - 1,000 - 1,000- 1,000,000بورس بین الملل (تازه تاسیس)

- - - (9,734)10,000,0001009,734شرکت گروه اقتصادي افق

3,028- 4,373 (609)4,982- - سایر

4,373 74,817(10,343) 64,473 4,465,277 63,128

1399
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت:

1398

خالصخالصدرصد مالکیتتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریال

25,000,000525,00025,000توسعه وعمران بیمه (توسعه مسکن و ساختمان بیمه)

3,138,2198/974,9794,979رتبه بندي اعتباري کشور

46,02554,6034,603خیبر

2,043,7820/002,1032,103پارسیلون

278,4150/371,5221,522الستیک پارس

1,000 1,000,0001,000بورس بین الملل (تازه تاسیس)

3,093,909222,9302,166سایر

 42,136 41,372

سرمایه گذاري بلند مدت گروه در واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك24-2-3-

1398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

549,998 991,819 1,021,940 صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار سرمایه

844,811 2,761,953 1,712,599 صندوق سرمایه گذاري مشترك ارزش کاوان آینده (ارزش کاوان آینده)

- 47,000 47,000 صندوق  سرمایه گذاري درآمد ثابت سبد گردان آسال یکم 

- 18,000 18,000 صندوق ارزش کاوان ایرانیان - در شرف تاسیس

 2,799,539 3,818,772 1,394,809

سرمایه گذاري  بلند مدت شرکت در واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك24-2-7-

1398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

549,998 549,998 549,998 -صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار سرمایه

774,524 1,274,524 1,274,524 -صندوق سرمایه گذاري مشترك ارزش کاوان آینده (ارزش کاوان آینده)

 1,824,522 1,824,522 1,324,522

ارزش بازاربهاي تمام شده

مبلغ دفتري

1399

تعداد واحد هاي سرمایه 

گذاري

1399

ارزش بازار
تعداد واحد هاي سرمایه 

گذاري

مبلغ دفتري
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی24-3-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

7,396,820 20,288,562 10,186,131 21,417,303 1-3-24سپرده هاي سرمایه گذاري ریالی

742,678 742,003 5,384,549 6,392,283 2-3-24سپرده هاي سرمایه گذاري ارزي

 27,809,586 15,570,680 21,030,565 8,139,498

سپرده هاي سرمایه گذاري ریالی  :24-3-1-

1399139813991398نام بانک هاي ریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,153,034 10,564,722 1,153,034 10,564,722 کشاورزي

1,638,432 4,897,555 1,714,605 5,043,925 ملت

716,276 1,488,396 716,276 1,488,396 تجارت

1,340,285 1,377,251 1,489,507 1,527,128 آینده

- 526,550 - 526,550 شهر

296,656 427,178 830,144 429,254 صادرات

225,347 268,658 581,419 549,278 ملی

91,013 259,290 1,298,183 793,972 رفاه

39,335 169,856 39,457 169,856 پارسیان

86,868 93,118 86,868 93,118 پست

113,834 77,531 113,834 77,531 سپه

35,723 39,132 35,723 39,132 توسعه

4,332 30,918 4,332 30,918 سامان

1,531,019 29,530 1,531,019 29,530 مسکن

26,893 20,860 26,893 20,860 پاسارگاد

95,887 9,163 557,483 20,892 گردشگري

1,736 8,704 1,736 8,704 صنعت

151 151 5,619 3,538 سایر بانک ها

 21,417,303 10,186,131 20,288,562 7,396,820

 سود سپرده هاي کوتاه مدت ریالی، مطابق آخرین مصوبات بانک مرکزي، به صورت ماه شمار و 10 درصد به حسابها تعلق گرفته است. 

شرکتگروه

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سپرده هاي سرمایه گذاري ارزي :24-3-2-

مبلغمبلغ ارزيمبلغمبلغ ارزينوع ارزنام بانک هاي ارزي

میلیون ریالمیلیون ریال

گروه 

28,281 75,000 31,030 75,000 ریال عمانملی

714,370 4,556,222 596,037 3,137,035 یوروملت

51,887 569 223,926 1,200,854 دالر آمریکا

4,590,011 25,603,898 5,541,290 25,116,899 پوندموسسات اعتباري خارج از کشور

 6,392,283 5,384,549

شرکت 

28,281 75,000 31,030 75,000 ریال عمانملی

714,370 4,556,222 596,037 3,137,035 یوروملت

27 200 114,936 722,869 دالر آمریکاملت

 742,003 742,678
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت بانکی24-4-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

20,856,867 18,576,148 23,762,967 24,343,248 1-4-24سپرده هاي سرمایه گذاري ریالی

26,905,869 26,164,307 27,619,310 27,372,481 2-4-24سپرده هاي سرمایه گذاري ارزي

 51,715,729 51,382,276 44,740,455 47,762,735

سپرده هاي سرمایه گذاري ریالی:24-4-1-

1399139813991398نام بانک هاي ریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,478,580 2,855,950 1,478,580 2,855,950 تجارت

484,252 521,501 484,252 2,121,501 ملت

3,311,038 1,258,550 3,311,038 1,258,550 ملی

3,552,849 4,800,000 3,552,849 4,800,000 کشاورزي

621,000 621,000 621,000 621,000 پارسیان

2,500,000 - 2,750,000 340,000 سامان

- - 100,000 800,000 دي

7,547 7,547 7,547 7,547 صادرات

2,400,000 - 2,400,000 - پاسارگاد

1,000 81,000 1,000 81,000 سپه

500,000 4,000,000 800,000 4,000,000 آینده

450,000 - 450,000 - مسکن

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 شهر

1,650,600 530,600 1,650,600 2,152,600 رفاه

- - 1,051,000 700,000 گردشگري

- - 1,200,000 700,000 ایران زمین

- - 5,100 5,100 سایر

 24,343,248 23,762,967 18,576,148 20,856,867

 مطابق مصوبات بانک مرکزي، سود سپرده هاي بلند مدت ریالی شرکت،کاهش یافته و به طور متوسط 16 درصد  دریافت شده است. 

شرکتگروه

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سپرده هاي سرمایه گذاري ارزي:24-4-2-

مبلغمبلغ ارزينرخ سودمبلغمبلغ ارزينوع ارزنام بانک هاي ارزي

میلیون ریالمیلیون ریال

گروه 

درهم اماراتملی
 48,543,289 2,102,7502% 116,543,289 4,411,164

ریال عمانملی
 8,528,201 3,528,4490/5% 8,528,201 3,215,814

یوروملت
 85,900,000 16,567,7384.4% 98,900,000 15,512,325

دالر - حوالهملت
 1,800,000 410,436

2/38%
 1,800,000 252,956

درهم اماراتصادرات
 70,000,000 3,032,1904% 70,000,000 2,649,500

ریال عمان
 4,000,000 1,654,9561.65% 4,000,000 1,508,320

دینار بحرینبحرینی سعودي 
 106,197 44,9312% 106,197 40,950

ریال عمانهوسینگ
 75,000 31,0303% 75,000 28,281

 27,372,481 27,619,310

شرکت 

درهم اماراتملی
 48,543,289 2,102,7502% 116,543,289 4,411,164

ریال عمانملی
 8,528,201 3,528,4490/5% 8,528,201 3,215,814

یوروملت
 83,000,000 15,770,0004.5% 96,000,000 15,051,840

درهم اماراتصادرات
 70,000,000 3,032,1904% 70,000,000 2,649,500

ریال عمانصادرات
 4,000,000 1,654,9561.65% 4,000,000 1,508,320

دینار بحرینبحرینی سعودي 
 106,197 44,9312% 106,197 40,950

ریال عمانهوسینگ
 75,000 31,0303% 75,000 28,281

 26,164,307 26,905,869
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند  1399

مشخصات شرکت هاي فرعی  گروه به قرار زیر است :24-5-

فعالیت اصلیشرکت گروهشرکت گروهاقامتگاهنام شرکت

شرکت هاي فرعی :

سرمایه گذاري100 100 100 100 ایرانسرمایه گذاري بیمه ایران

خدمات کارگزاري 100 100 100 100 ایرانکارگزاري بورس بیمه ایران

خدمات بیمه اي95 95100 100 ایرانبیمه ایران معین

خدمات بیمه اي99/799/799/7 99/7 انگلستانبیمه ایران انگلستان *

آموزش و مدیریت مراکز اقامتی- 99/99- 99/99 ایرانمدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا

طراحی  سیستم هاي اطالعاتی- 100 - 100 ایرانایده هاي تجارت هوشمند سیمرغ

تامین نیروي انسانی- 100 - 100 ایرانبازرگانی سبا سودا ثمین

مهندسی مشاور49 100 49 100 ایرانساختمان بیمه ایران

خدمات مشاوره حقوقی- 100 - 100 ایرانموسسه غیرتجاري حافظان سرمایه

با توجه به مصوبه مورخ 1381/08/20 هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران و مقررات نظارتی کشور انگلستان ، از ابتداي سال 2003 میالدي فعالیت شرکت بیمه  ایران انگلستان براي صدور بیمه نامه متوقف بوده *

و طبق قوانین و مقررات ، شرکت مذکور در حال انجام اقدامات الزم بمنظور تسویه پرونده هاي خسارات معوق میباشد . ضمنا به موجب مصوبه مورخ 1385/12/26 مجمع عمومی و پس از طی تشریفات اداري ، 

بیمه ایران انگلستان از مبلغ 000ر600ر48 پوند به 000ر600ر23 پوند کاهش یافته و به بیمه ایران برگشت داده شده است .

درصد سرمایه گذاري

13991398
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تخصیص سرمایه گذاري و تسهیالت24-6-

سرمایه گذاري در اوراق بهادار، سپرده هاي بانکی و امالك و تسهیالت اعطایی به اشخاص به تفکیک منابع به شرح زیر است: 

سایر ذخایر بیمه ايذخایر ریاضیسایر ذخایر بیمه ايذخایر ریاضی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه :

سرمایه گذاري هاي جاري: (یادداشت 24-1)

سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس):

26,761,196 18,182,629 8,578,567 56,653,762 43,499,278 13,154,484 سهام شرکت ها 

1,749,283 1,318,868 430,414 768,102 714,710 53,392 واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

5,278,486 5,278,486 - 159,397 159,397 - سایر اوراق بهادار

33,788,964 24,779,983 9,008,982 57,581,262 44,373,385 13,207,876 جمع سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار

سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی :(یادداشت 24-3)

8,582,407 8,485,415 96,992 18,734,560 9,702,419 9,032,141 سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی - ریالی

769,193 769,193 - 771,800 771,800 - سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی - ارزي

9,351,600 9,254,608 96,992 19,506,360 10,474,219 9,032,141 جمع سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاري هاي بلندمدت:  (یادداشت24-2)

413,560 215,833 197,728 410,576 212,848 197,728 سهام شرکت ها (پذیرفته شده در بورس و فرابورس)

12,997,927 12,997,927 15,603,021 15,603,021 - سهام شرکت ها 

5 5 5 5 سایر اوراق بهادار

1,324,522 1,324,522 1,824,522 1,324,522 500,000 سایر سرمایه گذاري هاي بلندمدت

14,736,014 14,538,286 197,728 17,838,123 17,140,395 697,728 جمع سرمایه گذاري هاي بلندمدت

سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی :(یادداشت 24-4)

22,206,823 1,686,086 20,520,736 20,103,971 2,913,720 17,190,251 سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی - ریالی

27,270,638 27,270,638 - 26,494,609 26,494,609 - سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی - ارزي

49,477,460 28,956,724 20,520,736 46,598,580 29,408,329 17,190,251 جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی

1,217 1,217 384 384 تسهیالت اعطایی به نمایندگان (یادداشت 23)

11,417,646 11,417,646 14,659,513 14,659,513 تسهیالت اعطایی به کارکنان (یادداشت 23)

4,230,858 2,727 4,228,131 6,074,923 6,074,923 تسهیالت اعطایی از محل بیمه هاي عمر وتشکیل سرمایه (یادداشت 23)

123,003,760 88,951,192 34,052,568 162,259,144 116,056,226 46,202,918 جمع کل
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر ذخایر بیمه ايذخایر ریاضیسایر ذخایر بیمه ايذخایر ریاضی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

شرکت :

سرمایه گذاري هاي جاري: (یادداشت 24-1)

سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار (پذیرفته شده در بورس و فرابورس):

26,100,255 17,521,688 8,578,567 55,508,470 42,353,986 13,154,484 سهام شرکت ها 

1,453,522 1,023,107 430,414 565,982 512,590 53,392 واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

4,427,220 4,427,220 - 108,192 108,192 - سایر اوراق بهادار

31,980,996 22,972,015 9,008,982 56,182,645 42,974,768 13,207,876 جمع سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار

سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی :(یادداشت 24-3)

7,396,820 7,324,036 72,784 18,536,616 9,513,891 9,022,725 سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی - ریالی

742,678 742,678 - 742,003 742,003 - سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی - ارزي

8,139,498 8,066,714 72,784 19,278,619 10,255,894 9,022,725 جمع سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاري هاي بلندمدت:  (یادداشت 24-2)

413,560 215,833 197,728 410,576 212,848 197,728 سهام شرکت ها (پذیرفته شده در بورس و فرابورس)

12,997,686 12,997,686 15,599,612 15,599,612 - سهام شرکت ها 

5 5 5 5 سایر اوراق بهادار

1,324,522 1,324,522 1,824,522 1,324,522 500,000 سایر سرمایه گذاري هاي بلندمدت

14,735,773 14,538,045 197,728 17,834,714 17,136,986 697,728 جمع سرمایه گذاري هاي بلندمدت

سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی :(یادداشت 24-4)

20,856,867 389,975 20,466,891 18,576,148 1,486,148 17,090,000 سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی - ریالی

26,905,869 26,905,869 - 26,164,307 26,164,307 - سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی - ارزي

47,762,735 27,295,844 20,466,891 44,740,455 27,650,455 17,090,000 جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی

11,360,376 11,360,376 14,605,031 14,605,031 تسهیالت اعطایی به کارکنان (یادداشت 23)

4,222,794 4,222,794 6,066,695 6,066,695 تسهیالت اعطایی از محل بیمه هاي عمر وتشکیل سرمایه (یادداشت 23)

118,202,173 84,232,995 33,969,178 158,708,158 112,623,135 46,085,023 جمع کل
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سرمایه گذاري در امالك25-

سرمایه گذاري در امالك تماماً مربوط به شرکت توسعه کسب و کار سبا می باشد که به شرح زیر تفکیک می شود :

13991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

الف - پروژه هاي در جریان تکمیل

4,131,179 4,660,288 1-25پروژه ساختمانی گلستان

ب - اراضی :

230,000 230,000 2-25اراضی نگهداري شده براي فروش

68,963 68,970 3-25اراضی نگهداري شده براي ساخت

 4,959,258 4,430,142

مانده پروژه ساختمانی گلستان به شرح زیر تفکیک می گردد :25-1-

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,951,146160,0002,111,146بهاي تمام شده زمین و عوارض شهرداري

185,902- 185,902 گود برداري و پایداري زمین و حق الزحمه ناظر

202,8191,954,658 1,751,839 اجراي فونداسیون و سازه

34,793- 34,793 حق انشعاب آب  و برق

39,735132,512 92,777 هزینه حقوق و دستمزد

37,117108,196 71,079 هزینه هاي طراحی و حق الزحمه مهندسین مشاور

79,02379,023 - اجراي نما ، تاسیسات 

10,41554,058 43,643 سایر

 4,131,179 529,109 4,660,288

شرکت توسعه کسب و کار  سبا در سال 1388 اقدام به خرید دو قطعه زمین به مساحت 705ر15 مترمربع واقع در بزرگراه کردستان خیابان شیراز 25-1-1-

جنوبی با مجوز ساخت 86 هزار مترمربع فضاي تجاري و اداري نمود و براي ساخت پروژه مزبور بر اساس توافق انجام شده با شرکت سهامی بیمه ایران 

مالکیت 54/65 درصد از بهاي زمین و مجوز ساخت 47 هزار مترمربع بر اساس نظریه کارشناسی طی مبایعه نامه تنظیمی در اسفند ماه 1389 به آن 

شرکت واگذار گردید که متعاقبا در سال 1395 بر اساس توافق بعمل آمده ، مالکیت 54/65 درصد از بهاي زمین و مجوز ساخت47 هزار مترمربع به 

شرکت توسعه کسب و کار منتقل شد . 

پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا پایان سال مالی شرکت توسعه کسب و کار سبا معادل 33,61 درصد (سال مالی قبل 31,28) می باشد.

پروژه بر اساس تعرفه ذکر شده در آئین نامه هاي مصوب شوراي عالی بیمه تا ارزش 15,036,618 میلیون ریال، تحت پوشش بیمه اي می باشند. 

 79

گروه

سال 1399

مانده در ابتداي سال

مخارج انجام شده 

مانده در  پایان  سالطی سال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 قرارداد طراحی پروژه با شرکت مهندسین مشاور سینام در سال 1390 منعقد گردید و در حال اجرا می باشد . در سال 1391 نیز قرارداد گود برداري 25-1-2-

و پایداري زمین با شرکت کاربرد کار و سروش دریایی ( مشترکاً) منعقد و گود برداري پروژه در سال 1394 به اتمام رسیده است  .

اجراي عملیات فونداسیون و سازه مجتمع اداري - تجاري گلستان از طریق برگزاري مناقصه طی قرارداد مورخ 1394/08/12  به مبلغ 954ر1 میلیارد 25-1-3-

ریال ( با احتساب افزایش 25 درصدي )  توسط شرکت مهندسین عمران مارون انجام شده است . 

 عملیات اجرایی فاز دوم پروژه اداري و تجاري گلستان شامل نما ، تاسیسات برقی و محوطه از طریق برگزاري مناقصه طی قرارداد مورخ 25-1-41399/06/30-

به مبلغ 618ر398ر7 میلیون ریال به شرکت ابنیه فنی تهران واگذار شده است . مخارج الزم جهت تکمیل پروژه 712ر575ر17 میلیون ریال برآورد

می گردد . همچنین پیشرفت فیزیکی قرارداد فوق و کل پروژه تا تاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب معادل 0/61 و 33/61 درصد می باشد .

مانده اراضی نگهداري شده براي فروش بمبلغ 000ر230 میلیون ریال مربوط به مبالغ 000ر120 میلیون ریال و 000ر110 میلیون ریال به ترتیب بهاي 25-2-

تمام شده ملک واقع در خیابان مطهري بمساحت 378 مترمربع با کاربري تجاري و مسکونی و ملک واقع در اتوبان یادگار امام به مساحت 090ر301 

مترمربع با کاربري تجاري و مسکونی در سال 1396 خریداري شده است . 

مانده اراضی نگهداري شده براي ساخت به شرح زیر تفکیک می شود :25-3-

13991398مساحتیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

17,398 17,398 23,880 1-3-25زمین واقع در میگون

50,235 50,235 7,020 2-3-25زمین واقع شده در چهار باغ اصفهان

1,330 1,337 222 3-3-25زمین واقع در رشت

 68,970 68,963

باغات واقع در شهرستان میگون در سال 1390 به بهاي دفتري توسط شرکت به شرکت توسعه کسب و کار سبا واگذار گردیده است . 25-3-1-

مبلغ 834ر12میلیون ریال از مبلغ فوق مربوط به ارزش دفتري زمین و مابقی مربوط به پرداختی به شهرداري میگون بابت تهیه دستور نقشه و محصور

 نمودن زمین یاد شده می باشد . 

زمین واقع در  اصفهان در سال 1391 به قیمت دفتري و توسط شرکت به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه به شرکت توسعه کسب و کار25-3-2-

 سبا واگذار شده است .

زمین واقع در رشت در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران می باشد .25-3-3-

گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

دارایی هاي ثابت مشهود26-

گروه :26-1-

مانده درنقل و انتقاالت ومانده درمانده درنقل و انتقاالت ومانده در

پایان سال سایر تغییراتابتداي سالپایان سال سایر تغییراتابتداي سال

27,557,549 127,405,075 - - - - - 127,405,075 1,874,333 (287,203)2,258,408 27,557,54996,001,988 زمین

9,383,893 68,775,395 5,048,689 1,536 (3,033)709,162 4,341,024 73,824,084 577,205 (11,218)744,360 13,724,91758,788,820 ساختمان و تاسیسات

55,634 80,429 101,984 1,469 (7,210)16,438 91,287 182,413 2,563 (7,908)40,837 - 146,921 وسایط نقلیه

19,622 4,408 18,327 (15,368)- 1,715 31,980 22,735 (29,066)- 199 - 51,602 ماشین آالت

316,786 491,479 652,629 15,036 (11,829)149,120 500,303 1,144,108 138,208 (16,286)205,098 - 817,088 اثاثه و تجهیزات

37,333,483 196,756,785 5,821,630 2,673 (22,072)876,435 4,964,594 202,578,415 2,563,243 (322,615)3,248,902 154,790,808 42,298,077 جمع

931,518 2,089,583 - - - - - 2,089,583 59,931 (8,386)1,106,520 931,518 دارایی در جریان تکمیل

3,154,491 4,688,289 - - - - - 4,688,289 (2,550,938)(690,987)4,775,723 3,154,491 پیش پرداخت سرمایه اي

41,419,492 203,534,657 5,821,630 2,673 (22,072)876,435 4,964,594 209,356,287 72,236 (1,021,988)9,131,145 154,790,808 46,384,086 جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)

فروخته شدهاستهالك 13991398فروخته شدهافزایش
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مبلغ دفتري  استهالك انباشته 

افزایش ناشی از 

تجدید ارزیابی

بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت 26-2-

مانده درمانده درمانده درنقل و انتقاالت وافزایش مانده در

پایان سال ابتداي سالپایان سال سایر تغییراتناشی از تجدید ارزیابیابتداي سال

26,865,912 126,652,070 - - - 126,652,070 1,812,804 (287,042)2,258,40896,001,988 26,865,912 زمین

9,068,106 67,897,908 4,936,726 (2,465)679,647 4,259,544 72,834,634 577,205 (6,362)147,32158,788,820 13,327,650 ساختمان و تاسیسات

42,223 33,636 70,149 (5,786)9,470 66,465 103,785 883 (5,786)- - 108,688 وسایط نقلیه

3,557 2,233 16,507 1,324 15,183 18,740 - - - - 18,740 ماشین آالت وتجهیزات

270,879 335,844 557,949 (9,035)118,721 448,263 893,793 110,193 (9,093)- 73,551 719,142 اثاثه و تجهیزات

36,250,677 194,921,691 5,581,331 (17,286)809,162 4,789,455 200,503,023 2,501,085 (308,283)154,790,808 2,479,280 41,040,132 جمع

907,750 1,923,702 - - - - 1,923,702 59,931 (8,386)964,407 907,750 دارایی در جریان تکمیل

3,129,452 4,672,604 - - - - 4,672,604 (2,561,016)(690,987)4,795,155 3,129,452 پیش پرداخت سرمایه اي

 45,077,334 8,238,842 154,790,808(1,007,656) - 207,099,329 4,789,455 809,162(17,286) 5,581,331 201,517,997 40,287,879

کلیه اموال منقول و غیر منقول گروه و شرکت بر اساس تعرفه ذکر شده در آئین نامه هاي مصوب شورایعالی بیمه به ترتیب تا ارزش 45,881,899 میلیون ریال و  44,194,529 میلیون ریال، تحت پوشش بیمه اي می باشند . 26-3-

  زمین و ساختمان و تأسیسات شرکت،  در سال 1399 مورد تجدید ارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ 154/790/808 میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى دارایی ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندى شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است. مقایسه مبلغ دفتري زمین و ساختمان مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با  مبلغ دفتري  26-4-

  مبتنی  بر روش بهاي تمام شده به شرح زیر است:

میلیون ریال -1398

بر مبنايبر مبنايبر مبناي

بهاي تمام شدهتجدید ارزیابیبهاي تمام شده

26,865,912             126,652,070    30,650,082      زمین

9,068,106               67,897,908      9,109,088         ساختمان و تاسیسات

      39,759,170    194,549,978             35,934,018

دارایی هاي درجریان و پیش پرداخت هاي سرمایه اي عمدتا مربوط به شرکت می باشد .  دارایی هاي در جریان تکمیل عمدتا مربوط به پروژه هاي ساختمانی شعب و پیش پرداخت هاي سرمایه اي شرکت عمدتا مربوط به پیش پرداخت خرید امالك (امالك بیمه توسعه ) می باشد . 26-5-

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ دفتري استهالك انباشته  بهاي تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی
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میلیون ریال -1399

13991398فروخته شدهاستهالك فروخته شده افزایش



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

دارایی هاي درجریان تکمیل و پیش پرداخت هاي سرمایه اي عمدتا مربوط به شرکت می باشد .  دارایی هاي در جریان تکمیل شرکت به شرح زیر تفکیک می گردد :26-6-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

76421400/0827,568386,866240,98113,784پروژه تبریز

1001001398/100228,899194,6360پروژه همدان

55451401/04172,723190,31285,21386,361پروژه قزوین 

3601401/04137,882155,52090668,941پروژه پایانه خسارت ارومیه

45251401/02168,023152,90842,68184,012پروژه سعدي (مفتح)

40231401/04174,058125,44756,60487,029پروژه قم 

2631401/04248,181117,58918,007124,090امام خمینی اصفهان 

1001001398/050100,38099,1100پروژه پایانه مشهد 

7001401/04101,89173,73748950,945پروژه نقده

4701400/1254,04757,2172,37327,023پروژه صومعه سرا 

1001001393/04053,02453,0240 پروژه اردبیل

4001401/0496,94324,89651048,471پروژه خلخال 

256,907113,2160************سایر

1,181,3141,923,702907,750590,657

پروژه هاي همدان، پایانه مشهد و اردبیل به دلیل عدم ارسال صورت وضعیت نهایی توسط پیمانکار تا پایان سال مالی 99 در دارایی هاي در جریان باقی مانده است.

مانده اعتبار تعهدات 

سرمایه اي
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مخارج انباشتهدرصد تکمیل
برآورد مخارج 

تکمیل

برآورد تاریخ بهره 

برداري



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

دارایی هاي نامشهود27-

نقل و انتقاالت و

13991398سایر تغییرات

گروه

68,236 72,202 - - - 72,202 2 3,964 68,236 حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی

4,510 4,510 - - - 4,510 - - 4,510 سرقفلی محل کسب

6,411 6,876 17,738 4,027 13,711 24,614(8)4,500 20,122 نرم افزار

 92,868 8,464(6) 101,326 13,711 4,027 17,738 83,588 79,157

شرکت 

65,643 69,427 - - - 69,427 - 3,784 65,643 حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی

4,510 4,510 - - - 4,510 - - 4,510 سرقفلی محل کسب

 70,153 3,784 - 73,937 - - - 73,937 70,153

با توجه به احداث، بازسازي و تکمیل بعضی از واحد ها به علت افزایش نیاز، در سال 1399 تعدادي حق االمتیاز از سازمانهاي ذیربط خریداري گردیده است.27-1-

مبلغ حق کسب وپیشه بابت خرید سرقفلی تعدادي واحد تجاري (مغازه وغرفه) در سنندج ، مشهد ، تبریز ، اصفهان ، رشت و سایر استان ها در طی سال هاي 1365الی1384می باشد.27-2-

مانده در ابتداي 

سال

مانده در پایان 

سال
استهالك
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مبالغ به میلیون ریال

مبلغ دفترياستهالك انباشته بهاي تمام شده - میلیون ریال

افزایش

مانده در ابتداي 

سال

مانده در پایان 

سال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر دارایی ها28-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

59,929 56,940 56,94059,929موجودي انبار

--8291,621مواد غذایی

--368,028 1392,917-28پروژه هاي درجریان - نرم افزار

- - 64,63114,460ودایع و سپرده ها 

- - 5,195 4,781سایر

 520,098 449,233 56,940 59,929

مانده پروژه هاي درجریان تماماً مربوط به مخارج انجام شده توسط شرکت ایده هاي تجارت هوشمند سیمرغ  بمنظور تولید نرم افزار هاي زیر می باشد :28-1-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

CORE 366,985 391,874 پروژه نرم افزار

570 570 پروژه جامع درمان

473 473 سایر

392,917368,028

پروژه Core یک سیستم جامع بیمه گري شامل 14 نرم افزار براي انواع بیمه ها است که به قصد استفاده آن توسط شرکت اصلی و واگذاري به سایر 

شرکت هاي بیمه گر در کشور خریداري شده و در دست بومی سازي است .   بهاي تمام شده پروژه عمدتاً مربوط به مبلغ 853ر212 میلیون ریال

بهاي خرید نرم افزار از شرکت novum می باشد که در سال 1393 با مصوبه هیات مدیره شرکت خریداري شده است .

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

65,921 - 176 65,745 آتش سوزي

54,920 - 10,453 44,467 حمل کاال

17,161 - 176 16,985 حوادث

14,189 - 176 14,013 درمان

34,214 (7,608)19,104 22,718 عمر قدیم

16,145 - 176 15,969 مسئولیت

14,572 - 352 14,220 سایر

 194,117 30,613(7,608) 217,122

174,752 - 1,884 172,868 زندگیعمر و پس انداز ، عمر جامع زندگی و ..

 366,985 32,497(7,608) 391,874

مانده در ابتداي 

سال

تفکیک نرم 

افزار
افزایش

انتقال به بهاي تمام 

مانده در پایان سالشده

غیر زندگی
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شرکت گروه

گروه

مشخصات پروژه

سیستم جامعه بیمه گري شامل کلیه مراحل آن از ثبت قرارداد تا پرداخت خسارت و ...



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان29-

1398

جمعجمعارزيریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

کوتاه  مدت :

2,260,451 1,472,544 - 1,472,544 سایر اشخاص

نمایندگان و کارگزاران :

5,379,881 4,453,145 - 4,453,145 نمایندگان 

 5,925,689 - 5,925,689 7,640,332

شرکت

کوتاه  مدت :

2,215,319 1,367,006 - 1,367,006 سایر اشخاص

نمایندگان و کارگزاران :

5,374,441 4,445,695 - 4,445,695 نمایندگان 

 5,812,701 - 5,812,701 7,589,760

بدهی به بیمه گذاران ، نمایندگان و کارگزاران بر حسب ماهیت به شرح زیر است :29-1-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,066,710 1,215,640 2,080,772 1,298,229 خسارت پرداختنی

66,488 86,029 66,488 86,029 ذخیره مشارکت در منافع شبکه فروش

- - 7,920 10,553 پیش پرداخت بیمه گذاران

- - 3,896 7,102 کارمزد پرداختنی

5,307,952 4,359,665 5,328,076 4,363,442 الحاقیهاي برگشتی و اضافه واریزي  شرکتهاي نمایندگی

96,508 99,191 98,151 103,252 سپرده هاي دریافتی

52,101 52,176 55,030 57,083 سایر 

 5,925,689 7,640,333 5,812,701 7,589,760

1399

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی30-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

داخلی :

63,773 - 63,773 - اشخاص وابسته

11,654,634 13,978,499 11,658,564 13,991,054 1-30سایر اشخاص

 13,991,054 11,722,337 13,978,499 11,718,407

خارجی :

2,097,320 1,710,495 2,188,450 1,821,710 2-30سایر اشخاص

 15,812,764 13,910,786 15,688,994 13,815,727

بدهی هاي مربوط به قرارداد هاي بیمه مشترك :

31,826 - 31,826 - اشخاص وابسته

1,296,443 2,998,119 1,296,443 2,998,119 3-30سایر اشخاص

 2,998,119 1,328,269 2,998,119 1,328,269

 18,810,883 15,239,056 18,687,113 15,143,996

بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی که حداقل برابر 10درصد مجموع بیمه گران و بیمه گران اتکایی است مربوط به  بیمه مرکزي جمهوري ا.ا. 30-1-

به مبلغ 12,260,564 میلیون ریال (سال مالی قبل 7,376,759 میلیون ریال) می باشد.

بدهی به بیمه مرکزي، (سهم بیمه گر اتکایی از مطالبات این شرکت)  به شرح زیر می باشد :30-1-1-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

7,376,759 12,260,564 مانده حساب بیمه مرکزي

(6,625,531)(8,119,672)سهم بیمه مرکزي از مطالبات 

(28,048)(152,173)سهم بیمه مرکزي از اسناددریافتنی بلندمدت

(410,047)(49,730)سهم بیمه مرکزي از اسناددرجریان وصول

 3,938,988 313,134

 در اجراي مفاد  صورتجلسه 1395/02/07 بیمه مرکزي، ضمن حذف یادداشت طلب از بیمه مرکزي از صورت وضعیت مالی و انتقال 

 مانده بدهی به بیمه مرکزي در یادداشت بدهی به بیمه گران اتکایی، سهم بیمه مرکزي از مطالبات ، اسناد دریافتنی بلندمدت و اسناد  

 در جریان وصول افشا گردیده است.

در محاسبه سهم بیمه مرکزي از مطالبات و اسناد پرداختنی شرکت، تجزیه سنی مطالبات بر اساس سال صدور بیمه نامه و  ضریب بیمه اتکایی

 اجباري هر سال مالك عمل بوده است.
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 مطالبات و بدهی هاي مربوط به قرارداد بیمه هاي مشترك فیمابین راهبر و اعضاء (تماماً مربوط به شرکت ) به شرح زیر است :30-3-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

- 183,230 شرکت بیمه البرز

378,848 658,675 شرکت بیمه سامان

- 465,755 شرکت بیمه کوثر

- 451,488 شرکت بیمه آسیا

3,073 140,874 شرکت بیمه سرمد

92,274 252,341 شرکت بیمه دانا

31,488 170,077 شرکت بیمه تجارت

- 138,248 شرکت بیمه پارسیان

- 70,404 شرکت بیمه دي

48,110 129,432 شرکت بیمه سینا

220,124 51,331 شرکت بیمه پاسارگاد

13,784 79,033 شرکت بیمه میهن

17,478 136,617 شرکت بیمه نوین

491,264 70,612 سایر

 2,998,117 1,296,443

عمده بدهی شرکت به شرکت هاي بیمه گر داخلی مربوط به قراردادهاي کنسرسیوم بیمه اي می باشد که با توجه به ترکیب با سایر 30-3-1-

  قراردادهاي منعقده باشرکت هاي مذکور ، امکان تفکیک قراردادهاي کنسرسیومی براي شرکت میسر نمی باشد.
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 مالیات پرداختنی31-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

9,402,934 6,911,571 9,445,085 7,176,896 مانده در ابتداي سال مالی

- - 248,634 439,350 ذخیره ایجاد شده در سال جاري

(2,491,363)- (2,491,365)- تعدیل ذخیره ایجاد شده در سنوات قبل

- (369,942)(25,458)(635,854)مالیات تادیه شده طی سال مالی

 6,980,392 7,176,896 6,541,629 6,911,571

(1,054,953)(1,034,365)(1,056,028)(1,035,440)پیش پرداخت مالیات(یادداشت22)

 5,944,952 6,120,868 5,507,264 5,856,618

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

-31-1

1398 - میلیون ریال

مانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیص شدهابرازيدرآمد مشمول مالیاتسود (زیان ) ابرازيسال (دوره) مالی

1389 3,202,907 - - 689,542 226,219 204,915 21,304 21,304

1390 2,635,508 416,141 104,035 571,310 369,459 369,459 - -

1391 1,705,000 - - 2,972,053 480,834 2,656 478,178 478,178

1392(15,179,438) - - - - - - -

1393 270,982 - - 119 - 119 - -

1394 578,635 - - 1,820,844 - - 1,820,844 1,820,844

1395 1,495,415 - - 2,376,080 - - 2,376,080 2,376,080

1396 859,589 - - 1,845,223 - - 1,845,223 1,845,223

1397 300,730 - - 369,942 - 369,942 - 369,942

1398 539,338 - - - - - - -

1399 411,513 - - - - - - -

 6,541,629 6,911,571

(1,034,365)(1,054,953)

 5,507,264 5,856,618

مالیات بر درآمد شرکت براي کلیه سالهاي قبل از 1389 قطعی و تسویه شده است .-

 به موجب برگ قطعی صادره سال 1389 مبلغ اصل مالیات و جرایم تعیین شده شرکت، 219ر226  میلیون ریال می باشد که از این مبلغ 915ر204 میلیون ریال پرداخت گردیده و در خصوص بخشی از جرایم مالیاتی  شرکت اعتراض نموده و موضوع مذکور در هیات -

ماده 251 مکرر مطرح و در حال رسیدگی می باشد.

 به موجب نامه شماره 45666419مورخ 97/2/1 سازمان امور مالیاتی بر اساس راي شوراي عالی مالیاتی و همچنین نامه شماره 4714530مورخ 97/3/13 آن سازمان تمامی بدهی هاي سال 1390بااضافی پرداختی هاي سالهاي 86 تا 88 تهاتر و بدهی سال-

 مذکور تسویه شد.

به موجب برگ قطعی صادره براي سال 1391 مبلغ 905ر360 میلیون ریال   اصل مالیات و مبلغ 119,929 میلیون ریال جریمه اعالم گردیده است و به دلیل اعتراض شرکت موضوع درشوراي عالی مالیاتی در حال بررسی می باشد و یک فقره ضمانت نامه -

بابت اصل بدهی مذکور به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد.

 به موجب برگ تشخیص مالیاتی سال 1392،شرکت زیانده بوده و زیان مورد تایید سازمان مالیاتی مبلغ 2,569,518 میلیون ریال بوده است. ضمناًپرونده مالیاتی مورد اشاره مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هیات حل اختالف بدوي در حال رسیدگی می باشد.-

به موجب برگ تشخیص مالیاتی سال 1393، مالیات عملکرد سال مزبور پس از کسر بخشودگی مالیاتی صفر بوده و صرفاً مبلغ 119 میلیون ریال بابت مالیات مقطوع امالك در برگ تشخیص مزبور منظور گردیده  وموضوع در هیات حل اختالف بدوي در حال رسیدگی است.-

 براي پرونده مالیاتی سال 1394 برگ تشخیص به مبلغ 1,820,844 میلیون ریال صادر که شرکت به آن اعتراض نموده و موضوع درهیات حل اختالف بدوي در اجراي قرار مورد رسیدگی است. -

برگ تشخیص سال 1395 به مبلغ 2,376,080 میلیون ریال صادر شده که شرکت به آن اعتراض نموده و موضوع درهیات حل اختالف بدوي در اجراي قرار مورد رسیدگی است. -

برگ تشخیص سال 1396 به مبلغ 1,845,223  میلیون ریال صادر شده است و شرکت مراتب اعتراض خود را به برگ تشخیص صادره طی الیحه تنظیمی به هیات حل اختالف بدوي اعالم نموده است.-

برگ تشخیص سال 1397 به مبلغ369,942 میلیون ریال صادر و شرکت براساس ماده 238 ق م .م  با سازمان امور مالیاتی توافق و کل مبلغ را در تاریخ  1399/03/12 در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت نموده است.      -

عملکرد سال مالی 1398،با توجه به سود ابرازي، پس از کسر معافیت ها و مبالغ مشمول مالیات مقطوع، فاقد درآمد مشمول مالیات بوده، لذا ذخیره اي شناسایی نشده است.-

عملکرد سال مالی 1399،با توجه به سود ابرازي، پس از کسر معافیت ها و مبالغ مشمول مالیات مقطوع، فاقد درآمد مشمول مالیات بوده، لذا ذخیره اي شناسایی نشده است.-

 به میزان مجموع برگ هاي تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط ذخیره اي بابت آنها در حساب ها منظور شده است.

رسیدگی نشده

- 9,979,939

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

9,979,939

مالیات پرداختی و پرداختنی

 91

پیش پرداخت هاي مالیات 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

رسیدگی به دفاتر - شورایعالی مالیاتی

مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالیاتیمالیات تشخیصی / قطعی

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

خالصه وضعیت مالیاتی شرکت

مالیات 

مالیات پرداختنی

1399 - میلیون ریال

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

رسیدگی نشده

نحوه تشخیص

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختالف

رسیدگی به دفاتر - شورایعالی مالیاتی



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سود سهام پرداختنی32-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(90,746)128,923 (90,746)128,923 مانده در ابتداي سال

(50,000)(178,923)(50,000)(178,923)پرداختی طی سال

269,669 205,757 269,669 205,757 50درصد سود ابرازي

 155,757 128,923 155,757 128,923

سایر پرداختنی  ها33-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

کوتاه مدت :

422,5502,515,023- - اشخاص وابسته

25,505,85929,004,50422,106,495 42,534,228 1-33سایر اشخاص

 42,534,228 25,505,85929,427,05424,621,518

14,409,8378,589,92414,408,790 8,613,480 2-33عوارض پرداختنی

 51,147,709 39,915,69638,016,97839,030,309
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

حساب هاي پرداختنی به تفکیک ماهیت به شرح زیر می باشد :33-1-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,814,538 8,733,496 4,815,562 8,745,383 1-1-33اسناد پرداختنی

5,752,486 5,935,991 5,752,486 5,935,991 بستانکاران انتقاالت واسطه اي موقت

- - 1,586,000 5,400,000 2-1-33تسهیالت مالی دریافتی

- - 797,735 5,342,633 3-1-33مشتریان 

3,593,870 2,973,067 3,609,697 2,973,067 ذخیره مالیات ارزش افزوده

958,479 2,047,337 963,662 2,059,811 واریزهاي نامشخص سنواتی 

2,892,478 1,621,779 3,045,630 1,778,522 4-1-33پیش دریافتها

- - 244,131 1,527,542 5-1-33بدهی به اتاق پایاپاي

1,076,347 1,102,288 1,076,347 1,102,288 ذخیره دعاوي حقوقی 

330,548 528,274 376,217 629,005 سپرده هاي دریافتی 

3,097,183 514,457 3,097,183 514,457 چکهاي صادره معوق 

225,744 305,123 253,223 364,282 کسور تعهدات پرداختنی 

- - 344,179 175,370 مغایرت حساب هاي فیمابین

258,392 134,623 258,392 134,623 اقالم باز واریزیهاي عمرو پس انداز

610,713 79 610,713 79 صندوق پس انداز کارکنان  

500,000 - 500,000 - 6-1-33صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران

362,115 (225,960)362,115 (225,960)مانده حساب مرکز 

(2,366,398)5,333,950 (2,187,413)6,077,135 سایر 

42,534,22825,505,85929,004,50422,106,495

اسناد پرداختنی عمدتاً مربوط به شرکت اصلی بابت چک هاي صادره اي است که تا تاریخ صورت وضعیت مالی از حساب بانکی  33-1-1-

برداشت نشده است.

مانده تسهیالت مالی دریافتی مربوط به تتمه تسهیالت مالی دریافتی شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران از بانک ها می باشد . سررسید تسهیالت33-1-2-

مزبور 10 الی 30 روز ، نرخ سود  عمدتا 10 تا 20 درصد و وثیقه تسهیالت دریافتی چک و سفته و سپرده نقدي می باشد .

بدهی به مشتریان مربوط به کارگزاري بورس بیمه ایران و بابت وجوه واریزي آنها به حساب کارگزاري به منظور خرید سهام و یا وجوه 33-1-3-

حاصل از فروش سهام تا زمان درخواست وجه می باشد

مانده پیش دریافت ها عمدتاً  مربوط به مبالغ 779ر621ر1 میلیون ریال و 168ر156 میلیون ریال به ترتیب پیش دریافت شرکت و شرکت بیمه ایران33-1-4-

 و انگلستان می باشد . پیش دریافت شرکت بیمه ایران و انگلستان مربوط به هم ارز ریالی مبلغ 858ر707 پوند ( پایان سال مالی قبل مبلغ 429ر849 

پوند ) تتمه وجوه دریافتی توسط شرکت بیمه ایران و انگلستان بابت موافقت با احداث پروژه ساختمانی در ملک مجاور ساختمان متعلق به شرکت  

مزبور می باشد که در طول دوره اجراي پروژه یاد شده به درآمد منظور خواهد شد .

پیش دریافت شرکت، عمدتاً مربوط به فروش دارایی ثابت از جمله ملک فرشته و ستاري به مبلغ 870,000 میلیون ریال و 88,998 میلیون ریال و  

 سایر اموال و بیعانه دریافتی از مسافران هتل عباسی می باشد.

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

بدهی به اتاق پایاپاي مربوط به عملیات شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران است که ظرف مدت دو روز کاري تسویه می گردد.33-1-5-

-33-1-6

عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران :

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

11,441,523 13,541,496 مانده در ابتداي سال مالی

اضافه می شود :

جبران بخشی از کسري صندوق بازنشستگی کارکنان

1,528,636 2,096,062 سود سپرده سرمایه گذاري بلند مدت

547,526 111,473 سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت

780,983 2,219,972 کسورات بازنشستگی (30%) و سایر منابع مالی

2,857,146 4,427,508 جمع

(757,173)(1,286,300)پرداخت به بازنشستگان

13,541,496 16,682,704 مانده حساب صندوق در پایان سال مالی

(13,541,496)(16,682,704)کسر می شود : تعهدات به بازنشستگان

 - -

مانده سرفصل عوارض پرداختنی به شرح زیر تفکیک می گردد :33-2-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

940,435940,435940,435 940,435  بیمه گذاران ردیف درآمدي 160111سال89

427,724- 427,724 -  عوارض بند(الف )تبصره 10 قانون بودجه سال99

7,144,032 889,946 7,145,080 891,717 صندوق تامین خسارتهاي بدنی

1,639,968 1,484,246 1,639,968 1,484,246 بستانکاران  ماده 30قانون الحاق 

4,256,630 5,275,297 4,256,630 5,297,082 مالیات و عوارض برارزش افزوده 

 8,613,480 14,409,837 8,589,924 14,408,790

شرکت گروه

شرکت

94

به موجب بند پ ماده 67 آیین نامه استخدامی صنعت بیمه، شرکت مکلف به کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان می باشد و محاسبات اکچوئري انجام 

شده بر مبناي اطالعات پایان سال 1397براي صندوق نشانگر مبلغ 1/845  میلیارد ریال کسري بوده و شرکت مکلف به جبران تعهدات مزبور، طی 

سال هاي 1398 و 1399 گردیده که تا تاریخ صورت وضعیت مالی کلیه تعهدات خود در این خصوص را ایفا نموده است.

 با عنایت به استقالل حسابداري صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران، عملکرد صندوق، صرفاً به منظور افشاي وضعیت مالی آن ارائه 

می گردد و در حسابهاي شرکت تأثیري ندارد.



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

36-34-ذخیره خسارت معوق - ذخیره ریسک هاي منقضی نشده - ذخیره حق بیمه عاید نشده

گروه

رشته بیمه اي
خسارت گزارش 

شده پرداخت نشده

خسارت واقع شده 

گزارش نشده
سهم اتکاییسهم نگهداريجمعسال هاي آتیسال جاريسهم نگهداريسهم اتکاییسهم نگهداريجمع

1,285,969 1,139,9351,085,11654,820 4,959 1,134,976 - 16,426 129,607 146,034 3,847 142,187 حوادث

15,907,951 947,942 6,377,936 7,325,878 - 7,325,878 949,502 962,309 6,670,262 7,632,570 196,196 7,436,375 حوادث راننده

7,843,639 3,121,793 3,398,658 6,520,451 545,734 5,974,717 264,668 229,052 829,468 1,058,520 24,430 1,034,090 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

11,135,170 3,054,548 1,781,475 4,836,025 77,627 4,758,398 - 2,335,766 3,963,379 6,299,145 109,778 6,189,367 آتش سوزي

4,139,624 209,106 1,340,386 1,549,493 9,646 1,539,847 619 570,623 2,018,888 2,589,512 54,840 2,534,672 باربري

101,023,585 5,338,248 38,566,007 43,904,254 - 43,904,254 5,725,159 3,931,498 - 47,462,675 51,394,172 19,906,244 - 31,487,928 ثالث

3,830,368 481,869 3,177,428 3,659,297 - 3,659,297 - 26,502 144,568 171,071 4,725 166,346 ثالث مازاد

16,842,074 1,909,491 13,323,672 15,233,163 572 15,232,591 - 106,938 1,501,974 1,608,911 29,202 1,579,709 بدنه

16,211,896 844,096 9,126,488 9,970,584 - 9,970,584 404,499 361,141 5,475,672 5,836,813 532,310 5,304,502 درمان 

6,086,615 552,753 3,219,862 3,772,615 2,122,428 1,650,187 17,207 351,006 1,945,786 2,296,793 61,222 2,235,571 مهندسی

9,900,059 754,517 5,223,717 5,978,234 342,739 5,635,495 - 498,769 3,423,056 3,921,825 102,834 3,818,991 مسئولیت

2,212,934 35,509 370,226 405,735 - 405,735 235,342 629,956 941,901 1,571,857 43,682 1,528,175 کشتی

2,031,462 827,540 601,128 1,428,669 11 1,428,658 - 313,403 289,390 602,793 9,948 592,845 هواپیما

6,406,170 463,241 3,270,385 3,733,624 408,365 3,325,259 - 857,206 1,815,341 2,672,546 56,706 2,615,840 نفت و انرژي

1,022 425 582 1,007 1,007 14 15 1 14 پول

3,226 - 1,800 1,800 1,800 - 1,426 1,426 130 1,296 پی . اند . آي

5,922 812 5,110 5,922 5,922 - پوشش تکمیلی عمر

 66,667,908 21,136,096 87,804,004 76,613,409 11,190,594 7,596,995 105,954,605 3,512,081 109,466,686 90,869,977 18,596,710 204,867,685

410,679 - - - - - 410,679 410,679 8,053 402,626 بیمه ایران و انگلستان

 67,070,534 21,144,148 88,214,683 77,024,088 11,190,594 7,596,995 105,954,605 3,512,081 109,466,686 90,869,977 18,596,710 205,278,364

1399 - مبالغ به میلیون ریال
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بدهی (ذخیره) خسارت معوق
ذخیره ریسک هاي 

منقضی نشده
ذخیره حق بیمه عاید نشده

جمع کل



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

رشته بیمه اي

خسارت گزارش 

شده پرداخت 

نشده

خسارت واقع 

شده گزارش 

نشده

سهم اتکاییسهم نگهداريجمعسال هاي آتیسال جاريسهم نگهداريسهم اتکاییسهم نگهداريجمع

1,270,781 1,126,3971,073,17253,226 4,959 1,121,438 - 16,236 128,148 144,384 3,714 140,670 حوادث

15,826,489 942,377 6,336,196 7,278,574 - 7,278,574 949,502 959,176 6,639,237 7,598,412 193,376 7,405,037 حوادث راننده

7,831,875 3,121,016 3,392,542 6,513,558 545,734 5,967,824 264,668 228,575 825,074 1,053,649 24,031 1,029,618 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

10,951,244 2,976,895 1,721,420 4,698,316 69,515 4,628,801 - 2,319,258 3,933,670 6,252,928 107,077 6,145,851 آتش سوزي

4,047,024 200,333 1,316,123 1,516,457 - 1,516,457 - 558,584 1,971,982 2,530,567 50,576 2,479,991 باربري

100,218,500 5,298,265 38,279,356 43,577,621 - 43,577,621 5,725,159 3,896,987 47,018,734 50,915,720 19,742,364 31,173,356 ثالث

3,801,549 479,518 3,160,195 3,639,713 - 3,639,713 - 25,581 136,254 161,836 3,969 157,867 ثالث مازاد

16,559,186 1,880,278 13,134,740 15,015,018 - 15,015,018 - 101,014 1,443,154 1,544,168 23,855 1,520,313 بدنه

 3,255,374 84,708 3,340,083 2,996,886 343,196 - 6,546,052 - 6,546,052 5,745,283 800,769 9,886,135

5,865,571 520,310 3,173,545 3,693,855 2,102,723 1,591,132 - 315,775 1,855,941 2,171,716 53,054 2,118,662 مهندسی

9,698,712 706,639 5,177,989 5,884,628 333,921 5,550,707 - 452,397 3,361,687 3,814,084 97,255 3,716,829 مسئولیت

1,688,455 20,456 344,038 364,494 - 364,494 122,815 522,969 678,177 1,201,146 19,707 1,181,439 کشتی

1,902,453 821,950 528,068 1,350,018 - 1,350,018 - 287,627 264,808 552,435 7,713 544,722 هواپیما

6,044,435 411,571 3,062,996 3,474,567 380,227 3,094,340 - 816,556 1,753,313 2,569,868 51,067 2,518,801 نفت و انرژي

 63,388,530 20,462,467 83,850,997 73,007,067 10,843,930 7,062,144 101,242,188 3,437,080 104,679,267 86,445,664 18,233,603 195,592,408

بدهی (ذخیره) خسارت معوق
ذخیره ریسک هاي 

منقضی نشده
ذخیره حق بیمه عاید نشده

جمع کل
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1399 - مبالغ به میلیون ریال



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

ذخیره خسارت معوق - ذخیره ریسک هاي منقضی نشده - ذخیره حق بیمه عاید نشده - ادامه

گروه

رشته بیمه اي
خسارت گزارش 

شده پرداخت نشده

خسارت واقع شده 

گزارش نشده
سهم اتکاییسهم نگهداريجمعسال هاي آتیسال جاريسهم نگهداريجمعسهم اتکاییسهم نگهداريجمع

1,119,196 839,145779,15159,994 6,359 832,786 4,937 4,937 37,642 237,473 275,114 8,020 267,094 حوادث

13,509,136 818,519 4,952,083 5,770,601 - 5,770,601 1,410,878 1,410,878 839,617 5,488,041 6,327,657 162,413 6,165,245 حوادث راننده

5,194,570 84,366 4,558,746 4,643,111 363,054 4,280,057 11,086 11,086 123,661 416,712 540,373 13,309 527,064 عمر زمانی

7,837,493 1,576,647 1,733,799 3,310,446 62,277 3,248,169 9,158 9,158 1,055,450 3,462,439 4,517,889 101,889 4,416,000 آتش سوزي

3,025,407 151,222 701,391 852,613 - 852,613 - - 627,522 1,545,272 2,172,794 40,544 2,132,250 باربري

70,356,476 5,358,424 28,368,683 33,738,977 - 33,738,977 6,974,767 6,974,767 3,452,988 26,189,743 29,642,731 3,499,286 26,143,445 ثالث اجباري

2,392,403 166,377 1,510,336 1,664,842 - 1,664,842 312,045 312,045 42,680 372,837 415,517 10,859 404,658 ثالث مازاد

10,423,646 1,238,663 8,035,106 9,273,768 286 9,273,482 - - 77,685 1,072,191 1,149,877 19,008 1,130,869 بدنه

10,653,909 823,240 5,783,264 6,606,503 - 6,606,503 266,127 266,127 366,672 3,414,606 3,781,279 102,199 3,679,080 درمان 

7,571,482 1,986,065 1,888,634 3,874,700 2,096,691 1,778,009 - - 716,090 2,980,692 3,696,782 88,445 3,608,338 مهندسی

7,214,858 592,567 3,429,974 4,022,542 146,929 3,875,612 - - 504,070 2,688,246 3,192,316 91,350 3,100,966 مسئولیت

2,475,147 16,931 197,175 214,106 - 214,106 740,337 740,337 1,103,444 417,260 1,520,704 17,936 1,502,768 کشتی

2,282,030 878,677 432,556 1,311,233 - 1,311,233 - - 538,157 432,640 970,797 13,534 957,263 هواپیما

6,790,996 878,375 1,046,583 1,924,958 74,574 1,850,385 673,396 673,396 1,864,546 2,328,095 4,192,641 73,057 4,119,584 نفت و انرژي

2,544 372 513 885 - 885 80 80 518 1,061 1,579 96 1,483 پول

1,635 - 668 668 - 668 - - - 967 967 88 879 پی . اند . آي

3,855 524 3,331 3,855 - 3,855 - - پوشش تکمیلی عمر

 58,156,986 4,242,033 62,399,019 51,048,275 11,350,742 10,402,810 10,402,810 75,302,785 2,750,170 78,052,955 63,421,993 14,630,962 150,854,784

361,160 361,160 361,160 7,082 354,078 بیمه ایران و انگلستان

 58,511,064 4,249,115 62,760,179 51,409,435 11,350,742 10,402,810 10,402,810 75,302,785 2,750,170 78,052,955 63,421,993 14,630,962 151,215,944

1398 - مبالغ به میلیون ریال

ذخیره حق بیمه عاید نشدهذخیره ریسک هاي منقضی نشدهبدهی (ذخیره) خسارت معوق

جمع کل
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

رشته بیمه اي

خسارت گزارش 

شده پرداخت 

نشده

خسارت واقع 

شده گزارش 

نشده

سهم اتکاییسهم نگهداريجمعسال هاي آتیسال جاريسهم نگهداريجمعسهم اتکاییسهم نگهداريجمع

1,083,163 830,304772,39057,914 6,359 823,945 - - 33,567 219,293 252,859 6,367 246,492 حوادث

13,421,610 808,963 4,921,023 5,729,985 - 5,729,985 1,410,878 1,410,878 834,253 5,446,495 6,280,747 158,636 6,122,112 حوادث راننده

5,153,886 82,749 4,553,752 4,636,500 363,054 4,273,446 - - 119,640 397,746 517,386 11,585 505,801 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

7,574,776 1,533,531 1,688,971 3,222,503 59,789 3,162,714 - - 1,003,534 3,348,739 4,352,273 91,553 4,260,720 آتش سوزي

2,975,477 142,483 689,264 831,747 - 831,747 - - 625,948 1,517,782 2,143,730 38,045 2,105,685 باربري

68,582,990 5,287,398 28,149,500 33,436,898 - 33,436,898 6,974,767 6,974,767 3,415,891 24,755,433 28,171,324 2,349,491 25,821,833 ثالث

2,392,403 163,528 1,501,314 1,664,842 - 1,664,842 312,045 312,045 42,680 372,837 415,517 10,859 404,658 ثالث مازاد

10,242,928 1,208,682 7,929,977 9,138,658 - 9,138,658 - - 72,081 1,032,188 1,104,269 15,371 1,088,898 بدنه

10,369,931 803,280 5,606,237 6,409,516 - 6,409,516 266,127 266,127 360,307 3,333,981 3,694,288 94,869 3,599,419 درمان 

7,439,839 1,959,485 1,856,929 3,816,415 2,096,653 1,719,762 - - 690,321 2,933,103 3,623,424 84,119 3,539,306 مهندسی

6,859,374 559,997 3,403,874 3,963,871 145,947 3,817,923 - - 424,365 2,471,138 2,895,503 71,613 2,823,890 مسئولیت

 1,372,201 9,381 1,381,582 323,157 1,058,425 728,539 728,539 195,817 - 195,817 184,723 11,094 2,305,938

2,221,229 844,419 431,749 1,276,168 - 1,276,168 - - 527,509 417,552 945,061 12,162 932,899 هواپیما

6,529,988 823,493 995,231 1,818,724 74,139 1,744,586 673,396 673,396 1,794,726 2,243,141 4,037,867 65,334 3,972,533 نفت و انرژي

 56,796,447 3,019,385 59,815,832 48,812,585 11,003,247 10,365,751 10,365,751 74,226,009 2,745,941 76,971,950 62,684,934 14,287,015 147,153,533

1398 - مبالغ به میلیون ریال

ذخیره حق بیمه عاید نشدهذخیره ریسک هاي منقضی نشدهبدهی (ذخیره) خسارت معوق

جمع کل
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

ذخیره ریاضی بیمه هاي عمر و تشکیل سرمایه37-

جمعسهم اتکاییسهم نگهداريجمعسهم اتکاییسهم نگهداري

گروه

46,689,918 12,637,350 34,052,567 62,554,092 16,351,173 46,202,919 عمر و تشکیل سرمایه

912,546 456,073 456,473 919,805 458,261 461,543 بیمه نامه هاي سررسیده شده

45,777,372 12,181,277 33,596,094 61,634,287 15,892,912 45,741,376 حصه بلند مدت

شرکت

46,597,263 12,628,084 33,969,178 62,423,097 16,338,073 46,085,023 عمر و تشکیل سرمایه

912,546 456,073 456,473 919,805 458,261 461,543 بیمه نامه هاي سررسیده شده

45,684,717 12,172,011 33,512,705 61,503,292 15,879,812 45,623,480 حصه بلند مدت

سایر ذخایر فنی38-

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

25,871,6643,942,2915,610,3093,885,379-38 ذخیره حق بیمه برگشتی

226,561,60421,247,70526,111,76020,982,958-38 ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی

16,984,2254,519,4326,974,6294,507,662-38ذخیره مشارکت در منافع بیمه هاي زندگی

 39,417,494 29,709,429 38,696,699 29,375,999

شرکت در سال 1399 به منظور بازاریابی موثرتر و جذب بیشتر بیمه نامه هاي  زندگی، که همواره مورد تاکید نهادهاي ناظر می باشد نسبت به تغییر روش محاسبات مشارکت در منافع 38-1-

از ماده 12 آیین نامه 68 مصوب شوراي عالی بیمه به تبصره 2 ذیل این ماده نمود. محاسبات مشارکت در منافع بیمه هاي زندگی را که از سال 1393 مشمول دریافت سود نشده بودند 

تجدیدا رائه کرده است.

 مطابق مفاد فصل 4 آیین نامه 68 مصوب شوراي عالی بیمه، مشارکت در منافع تعلق گرفته به بیمه گذاران،  بین بیمه گذاران هر سال، توزیع خواهد شد.

1398 - میلیون ریال1399 - میلیون ریال

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

ذخیره حق بیمه برگشتی و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی38-2-

گروه

ذخیره حق بیمه برگشتی
ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی
ذخیره حق بیمه برگشتیجمع

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی
جمع

غیرزندگی:

106,624 82,479 24,145 238,970 137,908 101,062 حوادث

1,359,781 1,302,847 56,933 1,781,226 1,733,601 47,625 حوادث راننده

1,211,807 952,713 259,094 1,285,092 956,758 328,334 آتش سوزي

293,797 106,837 186,959 496,413 169,614 326,799 باربري

11,152,250 10,579,266 572,984 14,277,265 13,619,965 657,300 ثالث

1,567,966 1,462,155 105,811 2,387,755 2,205,505 182,250 بدنه

5,405,076 4,055,222 1,349,854 5,546,264 4,170,517 1,375,746 درمان 

273,157 269,319 3,838 842,808 271,788 571,021 مهندسی

1,185,357 972,244 213,113 1,811,491 1,205,189 606,302 مسئولیت

56,401 35,945 20,456 98,401 53,554 44,847 کشتی

567,716 111,937 455,779 622,672 154,728 467,944 هواپیما

143 65 78 171 109 62 پول

368 340 28 468 415 53 پی . اند . آي

128,785 120,516 8,269 1,189,784 262,875 926,909 نفت و انرژي

23,309,226 20,051,885 3,257,341 30,578,780 24,942,527 5,636,253 جمع

زندگی:

1,219,817 534,868 684,949 961,161 725,752 235,409 عمر زمانی

2 2 2 - 2 پوشش هاي تکمیلی عمر

660,951 660,951 - 893,326 893,326 - عمر و تشکیل سرمایه

1,880,770 1,195,819 684,951 1,854,489 1,619,078 235,411 جمع

 5,871,664 26,561,604 32,433,269 3,942,291 21,247,705 25,189,996

1398 - مبالغ به میلیون ریال 1399 - مبالغ به میلیون ریال
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت

ذخیره حق بیمه برگشتیرشته بیمه اي
ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی
ذخیره حق بیمه برگشتیجمع

ذخیره فنی تکمیلی و 

خطرات طبیعی
جمع

غیرزندگی:

104,425 80,687 23,738 236,392 135,584 100,808 حوادث

1,347,945 1,291,320 56,624 1,759,176 1,719,251 39,925 حوادث راننده

1,196,071 938,384 257,687 1,264,095 938,384 325,711 آتش سوزي

290,206 104,196 186,009 492,016 166,177 325,839 باربري

10,607,318 10,062,800 544,518 13,643,479 13,071,038 572,441 ثالث

443,645 419,283 24,361 441,366 426,637 14,729 ثالث مازاد

1,538,460 1,438,127 100,333 2,343,114 2,170,279 172,835 بدنه

5,338,678 3,990,345 1,348,333 5,320,073 3,990,345 1,329,727 درمان 

261,417 261,417 - 826,794 261,417 565,378 مهندسی

1,171,129 959,320 211,809 1,794,141 1,189,299 604,842 مسئولیت

53,267 33,179 20,088 92,893 49,269 43,624 کشتی

533,186 105,283 427,903 534,651 142,779 391,872 هواپیما

107,316 107,316 - 1,126,644 238,480 888,164 نفت و انرژي

22,993,060 19,791,657 3,201,403 29,874,834 24,498,940 5,375,894 جمع

زندگی:

1,217,987 534,011 683,976 958,917 724,502 234,415 عمر زمانی و پوشش هاي تکمیلی

657,289 657,289 - 888,318 888,318 - عمر و تشکیل سرمایه

1,875,276 1,191,300 683,976 1,847,235 1,612,820 234,415 جمع

 5,610,309 26,111,760 31,722,069 3,885,379 20,982,958 24,868,336
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان39-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,036,958 3,450,595 2,084,028 3,524,413 مانده در ابتداي سال

(48,403)(109,265)(58,319)(118,999)پرداخت شده طی سال

1,462,040 807,436 1,498,704 855,077 ذخیره تامین شده طی دوره

3,450,595 4,148,766 3,524,413 4,260,491 مانده در پایان سال

سرمایه40-

 سرمایه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بمبلغ 000ر241ر34 میلیون ریال  منقسم به سه میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون و یکصد هزار 

 سهم با نام ده هزار ریالی می باشد که تماماً متعلق به دولت ،  غیرقابل انتقال و صد در صد پرداخت شده است. 

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها41-

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در تاریخ صورت وضعیت مالی  بمبلغ  884ر929ر154 میلیون ریال ( سال مالی قبل مبلغ 076ر139 میلیون ریال ) 

مربوط به مجموع مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان شرکت در سال مالی مورد گزارش  ، سهم گروه از مازاد  تجدید ارزیابی ساختمان شرکت

 بیمه ایران و انگلستان در سال هاي  1395 و 1398 و  نیز سهم گروه از مازاد تجدید ارزیابی شرکت بیمه اتکایی امین (شرکت وابسته ) به شرح زیر 

می باشد :

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت مشهود شرکت :

- 96,001,988 زمین

- 58,788,820 ساخنمان و تاسیسات

 154,790,808 -

سهم گروه از مازاد تجدید ارزیابی  دارایی هاي ثابت مشهود :

89,150 89,150  شرکت بیمه ایران و انگلستان - شرکت فرعی

49,926 49,926 شرکت بیمه اتکایی امین - شرکت وابسته

 154,929,884 139,076

شرکت

گروه
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 به استناد ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی و همچنین تبصره (1) ماده (149) اصالحی قانون 

مالیات هاي مستقیم وآیین نامه اجرایی آن موضوع مصوبه هاي شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/01/21 و شماره 135602/ت57170هـ مورخ 

1398/10/22 هیأت محترم وزیران، شرکت سهامی بیمه ایران به منظور اصالح ساختار مالی، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها به مبلغ 154,791 میلیارد 

ریال نموده که پس از طی فرایند حسابرسی و تصویب مجمع محترم عمومی صاحبان سهام (صورت جلسه 629 مورخ 1399/12/28)،  و تصویب هیأت 

محترم وزیران، طی نامه شماره 58810/30610 مورخ 1400/03/22 معاون اول محترم رییس جمهور به منظور طرح و تصویب در شوراي محترم نگهبان 

ارسال گردیده است.

شایان ذکر است پس از تأیید شوراي محترم نگهبان و دریافت تأییدیه بیمه مرکزي ج.ا.ا، براي ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها اقدام خواهد 

شد.



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

اندوخته قانونی42-

در اجراي آیین نامه اندوخته هاي قانونی موسسات بیمه، مصوب شورایعالی بیمه، مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل یک بیستم از سود خالص مؤسسه 

را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند. احتساب اندوخته قانونی تا رسیدن به 10 درصد سرمایه مؤسسه الزامی است. 

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

895,847 922,814 1,240,147 1,438,661 مانده در ابتداي سال مالی

26,967 20,576 198,475 259,925 انتقال از محل سود ویژه

- - 39 - تعدیالت

 1,698,586 1,438,661 943,390 922,814

اندوخته سرمایه اي43-

در اجراي آیین نامه اندوخته هاي قانونی موسسات بیمه، مصوب شورایعالی بیمه، مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل یک دهم از سود خالص مؤسسه را

به عنوان اندوخته سرمایه اي موضوع نمایند. احتساب اندوخته سرمایه اي تا رسیدن به 100 درصد سرمایه مؤسسه الزامی است. در صورتی که اندوخته 

سرمایه اي به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته مذکور تا رسیدن به 100 درصد سرمایه جدید ضروري می باشد. در صورتی که موضوع نمودن اندوخته 

قانونی با توجه به نصاب تعیین شده در آیین نامه مذکور متوقف شود اندوخته سرمایه اي هرسال به حداقل پانزده درصد سود خالص افزایش خواهد یافت.

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,003,682 1,057,615 1,359,562 1,697,181 مانده در ابتداي سال 

53,934 41,151 337,619 412,088 اندوخته ایجادي طی سال

1,057,615 1,098,767 1,697,181 2,109,269 مانده در پایان سال 

سایر اندوخته ها44-

سایر اندوخته ها به شرح زیر می باشد :

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

21,957,211 27,022,607 21,957,211 27,022,607 1-44اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي

- - 600,498 1,265,498 2-44افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی

- 471,942 3-44اندوخته توسعه بازار

- - 102 102 4-44سایر اندوخته هاي شرکت هاي فرعی

 28,760,149 22,557,811 27,022,607 21,957,211

شرکتگروه

گروه

گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

سایر اندوخته ها - ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي44-1-

سایر اندوخته ها - ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي تماماً مربوط به شرکت اصلی می باشد و به شرح زیر تفکیک می گردد :

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

13,289,743 21,957,211 مانده در ابتداي سال 

8,667,469 5,065,396 افزایش ( کاهش ) طی سال

21,957,211 27,022,607 مانده در پایان سال

سایر اندوخته ها - افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی44-2-

سایر اندوخته ها - افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی به مبلغ 498ر265ر1 میلیون ریال (پایان سال مالی قبل مبلغ 498ر600 میلیون ریال ) مربوط به 

افزایش سرمایه شرکت هاي فرعی از محل سود انباشته می باشد . مانده سرفصل مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی مربوط به مبالغ 498ر390 میلیون 

ریال ، 000ر210 میلیون ریال و 000ر665 میلیون ریال به ترتیب سهم گروه از افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین در سنوات قبل ،  شرکت 

کارگزاري بورس بیمه ایران در سال مالی قبل و شرکت بیمه ایران معین در سال مالی مورد گزارش می باشد .

سایر اندوخته ها - اندوخته توسعه بازار44-3-

اندوخته توسعه بازار به مبلغ 942ر471 میلیون ریال مربوط به شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران می باشد که در اجراي بند 1 ششصد و پنجاه و دومین 

جلسه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و ابالغیه شماره 110200273 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار از محل سود قابل

تخصیص سال مالی مورد گزارش ایجاد شده است .  طبق ابالغیه مزبور ، به هنگام معامله سهام و حق تقدم سهام ، 30 درصد از کارمزد کارگزاران توسط

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه ، کسر و به حساب صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار سرمایه واریز می شود . 

شرکت هاي کارگزاري باید هر سال ، به میزان سرمایه گذاري انجام شده در صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار را به حساب اندوخته توسعه 

بازار منتقل کنند (مشروط به منفی نشدن مانده سود انباشته) . اندوخته توسعه بازار تا زمان ادامه فعالیت شرکت ، غیر قابل تقسیم بوده و با رعایت ضوابط

 و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز از سازمان مذکور ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل انتقال به

سرمایه است.

سایر اندوخته هاي شرکت هاي فرعی44-4-

سایر اندوخته هاي شرکتهاي فرعی بمبلغ 102 میلیون ریال  مربوط به سهم گروه از سایر اندوخته هاي پس از تحصیل سهام شرکت توسعه کسب و کار

سبا می باشد .
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی45-

تفاوت تسعیر ارز  عملیات خارجی ناشی از تسعیر اقالم ترازنامه اي شرکت بیمه ایران  - انگلستان  (شرکت فرعی ) به شرح زیر است :

تغییرات13991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تفاوت تسعیر :

975,860 4,178,937 5,154,797 سرمایه

37,868 74,749 112,617 مازاد تجدید ارزیابی زمین

(2,583)(27,462)(30,044)زیان انباشته

1,011,145 4,226,223 5,237,369 جمع

(3,121)(13,044)(16,165)سهم اقلیت از تفاوت انباشته تسعیر ارز

 5,221,204 4,213,179 1,008,025

منافع فاقد حق کنترل46-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

185 185 سرمایه

276 276 مازاد تجدید ارزیابی

13,044 16,165 تفاوت تسعیر نرخ ارز - یادداشت 29 توضیحی 

54 138 سود (زیان ) انباشته

13,559 16,764 جمع

منافع فاقد حق کنترل مربوط به 3 دهم درصد از کل سهام شرکت بیمه ایران - لندن ( متعلق به بانک ملت ) و یک صدم درصد سهام شرکت ایده هاي

 تجارت هوشمند سیمرغ می باشد .  ضمنا ، سهم منافع فاقد حق کنترل از مازاد تجدید ارزیابی داریی ها مربوط به سهم منافع فاقد حق کنترل از مازاد

 تجدید ارزیابی زمین متعلق به شرکت بیمه ایران - لندن در سنوات قبل است .

گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تعدیالت سنواتی47-

تعدیالت سنواتی مربوط به اصالح اشتباهات دوره هاي قبل بشرح زیر می باشد :47-1-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(302,301)(302,301)(302,301)(302,301)بابت تتمه سهم پلیس راهور سنوات قبل

- 248,560 - 234,826 درامد سرمایه گذاري هاي سال 1398

2,491,219 2,491,219 2,491,219           2,491,219تعدیل مالیات پرداختنی سال 1391

- (39,397)- (25,662)جریمه ارزش افزوده سال 1398

(99,670)(99,670)(99,670)(99,670)جریمه ارزش افزوده سال 1397

26,505 26,505 26,505 26,505 ارزش افزوده سالهاي قبل

(3,120)(3,120)(3,120)(3,120)مالیات هاي تکلیفی و حقوق سنوات قبل

(416,319)(2,424,766)(416,319)(2,424,766)ذخیره مشارکت در منافع بیمه هاي زندگی سال 1393 تا 1398 

- - 48,170                 48,170تعدیل سایر دریافتنی ها

- - - (20,960)تعدیل درآمد ناخالص حق بیمه

(75,762)1,744,480          (102,970) 1,696,314

به منظور ارائه تصویري مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات , کلیه اقالم مقایسه اي مربوط در صورتهاي مالی مقایسه اي بابت تعدیالت سنواتی فوق  47-2-

و نیز تغییر طبقه بندي حساب ها ، اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه اي به شرح صفحات 118 و 119  با صورتهاي مالی 

ارائه شده در سال مالی قبل , مطابقت ندارد .

شرکت گروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تجدید ارائه اقالم مقایسه اي47-2-1-

مانده طبق مانده طبق   

ارقام مقایسه اي دوره جاريبستانکاربدهکاربستانکاربدهکارصورتهاي مالی سال قبلیادداشتنام سرفصل

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه :

الف - صورت سود و زیان تلفیقی :

1,484,080 - - 248,561 2,068,803 3,304,321 سود خالص سال

(73,972,439)- - 3,049,248 1,304,768 (75,716,919)زیان انباشته 

 3,373,571 3,297,809 - -

ب - صورت وضعیت مالی تلفیقی :

دارایی ها :

9,876,563 1,382,196 - - - 11,258,759 18 موجودي نقد

38,619,055 - 380,129 - - 38,238,926 21 سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

17,258,974 1,060,520 1,382,196 - 52,949 16,884,348 22 سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :

15,239,056 411,955 1,616,424 - - 16,443,525 30 بدهی به بیمه گران وبیمه گران اتکایی

6,120,869 - 1,055,097 119,929 2,611,149 9,667,186 31 مالیات پرداختنی

39,915,695 100,767 37,249 807,916 633,707 39,677,967 33 سایر پرداختنی ها

10,402,810 - - 20,956 - 10,381,854 35 ذخیره ریسک هاي منقضی نشده 

29,709,429 1,515,658 - 2,424,766 - 25,769,005 38 سایر ذخایر فنی

(73,504,286)- - 3,297,809 3,373,571 (73,428,524)زیان انباشته

 6,671,376 6,671,376 4,471,096 4,471,096

تعدیالت طبقه بندي تعدیالت سنواتی  
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

مانده طبق مانده طبق   

ارقام مقایسه اي دوره جاريبستانکاربدهکاربستانکاربدهکارصورتهاي مالی سال قبلیادداشتنام سرفصل

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

شرکت  :

الف - صورت سود و زیان  :

(1,259,945)- - 248,560 2,047,843 539,338 سود خالص سال

(74,568,896)- - 3,001,080 1,304,768 (76,265,208)زیان انباشته 

 3,352,611 3,249,640 - -

ب- صورت وضعیت مالی :

دارایی ها :

7,907,728 1,382,196 9,289,924 18 موجودي نقد

15,842,491 1,055,097 1,382,196 4,786 15,510,606 22 سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها

37,918,346 380,129 37,538,217 21 سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :

15,143,996 380,129 1,616,425 16,380,291 30 بدهی به بیمه گران وبیمه گران اتکایی

5,856,618 1,055,097 119,929 2,611,148 9,402,934 31 مالیات پرداختنی

39,030,309 100,767 807,915 633,707 38,755,333 33 سایر پرداختنی ها

29,375,999 1,515,658 2,424,766 - 25,435,575 38 سایر ذخایر فنی

(76,076,440) 3,352,611 3,249,640(76,179,410)

 6,602,251 6,602,251 4,433,847 4,433,847

تعدیالت طبقه بنديتعدیالت سنواتی  
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

نقد حاصل از عملیات48-

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(1,259,945)411,513 1,484,080 5,428,604 سود (زیان) خالص

تعدیالت

- - 248,634 439,350 هزینه مالیات بر درآمد

- - (126,313)(224,990)زیان (سود) ناشی از فروش دارایی هاي ثابت مشهود/نامشهود                       

- - (11,295,523)(8,308,366)زیان (سود) ناشی از فروش سرمایه گذاري ها

759,448 809,162 797,904 880,462 استهالك دارایی هاي ثابت مشهود و دارایی هاي نامشهود

1,413,637 698,171 1,440,385 736,078 خالص افزایش در ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان

(219,669)(26,834)(3,109,747)(6,067,189)سودسهام

- - (293,147)(1,186,124)سهم از سود شرکت هاي وابسته

- - (7,165,508)(9,512,732)سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکی

- - (598,029)(849,290)سود ناشی از تسهیالت اعطایی به دیگران

- - (210,949)(1,232)پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

- - (28,014,201)(26,425,988)پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سپرده هاي سرمایه گذاري و  اوراق بهادار

- - (782,474)(529,116)پرداخت هاي نقدي براي سرمایه گذاري در امالك

- - (15,868,544)(35,072,299)پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه گذاري ها

(35,917,081)(37,169,375)6,276,717 19,650,329 دریافت هاي نقدي حاصل از واگذاري سپرده هاي سرمایه گذاري و اوراق بهادار

- - 11,319,837 8,568,947 دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سایر  سرمایه گذاري ها

(3,344,110)(5,088,556)(3,331,434)(5,177,738)پرداخت هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران

1,256,570 1,883,821 2,312,333 2,232,996 زیان(سود) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات

(36,051,205)(38,893,612)(48,400,057)(60,846,902)جمع تعدیالت

(9,875,993)(15,328,940)(10,006,742)(16,151,780)کاهش (افزایش) مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

2,522,789 1,178,443 2,512,284 (3,518,074)کاهش (افزایش) مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

(9,498,231)(7,497,260)(9,838,728)(7,519,423)کاهش (افزایش) سهم بیمه گران اتکایی

(8,435,175)3,848,366 (9,065,409)42,627 کاهش (افزایش) سایر دریافتنى هاي عملیاتی و پیش پرداخت ها

(18,085)2,988 (40,049)(70,865)کاهش (افزایش) سایر دارایی ها

3,897,917 (1,777,059)3,922,676 (1,714,643)افزایش (کاهش) بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

475,101 3,543,118 473,704 3,571,827 افزایش (کاهش) بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی

5,841,576 (986,497)6,101,106 11,232,013 افزایش (کاهش) سایر پرداختنى هاي عملیاتى 

- 20,588 - - افزایش (کاهش) ذخیره  مالیات

13,398,139 24,035,165 14,664,882 25,454,504 افزایش (کاهش) بدهی (ذخیره) خسارت معوق 

2,775,072 (3,303,607)2,637,636 (2,805,815)افزایش (کاهش) ذخیره ریسک هاي منقضی نشده

14,614,251 27,707,317 14,379,059 31,413,731 افزایش (کاهش) ذخیره حق بیمه عایدنشده

13,713,493 15,825,834 13,744,968 15,864,174 افزایش (کاهش) ذخیره ریاضی بیمه هاي عمر وتشکیل سرمایه

(1,465,700)1,724,930 (1,472,199)1,929,373 افزایش (کاهش) ذخیره حق بیمه برگشتی

1,950,070 2,466,967 1,953,038 2,464,793 افزایش (کاهش) ذخیره مشارکت در منافع

3,654,906 5,128,803 3,710,057 5,313,900 افزایش (کاهش) ذخیره فنی تکمیلی وخطرات طبیعی

(3,761,022)18,107,058 (13,239,697)10,088,044 نقد حاصل از عملیات

شرکتگروه
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

مدیریت سرمایه و ریسک ها49-

کمیته ریسک شرکت با راهبري یکی از اعضاي هیأت مدیره تشکیل شده که خالصه اي از عملکرد آن به شرح ذیل ارائه می شود:

1-مدیریت ریسک رشته بیمه شخص ثالث باعنایت به سهم بیش از 50درصدي آن از پرتفوي از طریق:

الف-حساس سازي واحدهاي اجرایی و عملیاتی به ریسک تقلبات بیمه اي در این رشته با تاکید بر ایجاد تعامل و تقویت مناسبات با نهادها و سازمان هاي  

قانونی از جمله دادگستري، پلیس راهور و ...

ب-"فرآیند سازي ظرفیت قانونی ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث 

ج-"متمرکز سازي فرآیند رسیدگی به پرونده هاي خسارتی دیات در استان ها

2-کنترل ریسک با نظارت بر عملکرد ارزیابان خسارت 

3-کنترل ریسک ناشی از کاهش فروش بیمه نامه هاي زندگی در شرایط شیوع بیماري کرونا 

4-کنترل ریسک بیمه نامه هاي ارزي با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز 

5-متوازن سازي ترکیب پرتفوي در عملیات بیمه گري 

6-کنترل ریسک نقدینگی مطالبات با تشکیل منظم جلسات کمیته وصول مطالبات و همچنین توسعه فروش نقدي 

7-توسعه ریکاوري (بازیافت خسارت) از مقصرین حادثه 

8-تشکیل کمیته سرمایه گذاري ها به منظور سرمایه گذاري بهینه و سودآوري 

توانگري مالی49-1-

آخرین بررسی هاي انجام شده بر اساس گزارش توانگري شرکت توسط هیات مدیره بر مبناي صورتهاي مالی 1399/12/30 مطابق آیین نامه 69  

مصوب شوراي عالی بیمه حاکی از  نسبت 111 توانگري مالی و قرار گرفتن شرکت در سطح یک توانگري به شرح ذیل است . گزارش تفصیلی مربوط 

 به محاسبات ریسک هاي موسسه بیمه بر اساس آیین نامه توانگري تهیه و تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ایران رسیده است. جدول خالصه محاسبه نسبت  

توانگري در پایان سال 1399 به شرح صفحه بعد است:

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان یک پذیرنده ریسک در بازار بیمه بر اساس آیین نامه 93 مصوب شوراي عالی بیمه مبنی بر اجراي اصول 

حاکمیت شرکتی داراي کمیته ریسک است. کمیته ریسک شرکت بر اساس موازین تعیین شده از طریق مدیریت ریسک ، ریسک هاي شرکت را 

پایش نموده و استراتژي مدیریت ریسک و کنترل هاي داخلی الزم را ارایه می نماید که توسط مدیریت حسابرسی و کمیته حسابرسی شرکت از 

اجراي صحیح آن اطمینان حاصل می شود . براي حفاظت و افزایش منافع ذینفعان ، کمیته ریسک همواره مراقبت می نماید که رابطه منطقی بین 

سرمایه شرکت و ریسک هاي پذیرفته شده برقرار باشد . گزارش محاسبات مجموع ریسک هاي پذیرفته شرکت در مقایسه با سرمایه از طریق 

روش هاي تعیین شده در آیین نامه 69 مصوب شوراي عالی بیمه بر اساس آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده در سال مورد گزارش به عنوان 

گزارش توانگري شرکت توسط هیات مدیره شرکت تهیه و پس از اظهار نظر حسابرس قانونی به تایید بیمه مرکزي خواهد رسید و سپس در سایت 

شرکت منتشر خواهد شد.

110

سیاست هاي الزم توسط کمیته ریسک تهیه و توسط هیات مدیره براي اعمال در سال مالی بعد به تصویب خواهد رسید .با عنایت به گزارش 

توانگري شرکت و قرار گرفتن نسبت توانگري آن در سطح  یک  شرکت نیازمند تامین سرمایه و تعدیل ریسک هاي خود نیست  .

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار ریسک ها و تناسب آن با سرمایه شرکت را مطابق برنامه تنظیم شده و حداقل هر شش ماه یکبار بررسی 

می کند.



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

میلیون ریال

مقدار ریسکنوع ریسک

(R1) 140,129,829   ریسک صدور بیمه نامه

(R2) 22,945,381     ریسک بازاري

(R3) 2,468,237        ریسک اعتباري

(R4) ریسک نقدینگی                       -    

RBC (سرمایه الزامی) 142,017,435   ریسک کل

157,468,024   مازاد بیمه گر (سرمایه موجود)

%111نسبت توانگري مالی (درصد)

بر اساس آیین نامه شماره 69، انواع ریسک هایی که یک موسسه بیمه با آنها مواجه است به شرح ذیل می باشد:

ریسک بیمه گري49-1-1-

ریسک هایی است که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکایی با آن مواجه است.

ریسک بازار49-1-2-

شامل ریسک هایی می شود که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است.

ریسک اعتبار49-1-3-

ریسک هایی را در بر می گیرد که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف هاي معامله خود با آن مواجه است.

ریسک نقدینگی49-1-4-

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفایت دارایی هاي جاري جهت ایفاي تعهداتش با آن مواجه است. 

ظرفیت نگهداري ریسک49-2-

محاسبه توانگري مالی شرکت سهامی بیمه ایران طبق آیین نامه شماره 69 سال مالی منتهی به 1399/12/30

111

کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر اساس آئین نامه 93 مصوب شوراي عالی بیمه با ریاست یکی از اعضاء هیأت مدیره و حضور کارشناسان 

ریسک ، فنی بیمه و مالی تشکیل شده است، خدماتی براي دسترسی هماهنگ به بازارهاي مالی داخلی و بین المللی  نظارتی و مدیریت ریسک هاي 

مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش هاي ریسک داخلی مطابق آیین نامه 69 مصوب شورایعالی بیمه که آسیب پذیري را برحسب 

درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند  ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، 

ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی می باشد که مطابق گزارش توانگري شرکت تقویم و هرساله گزارش می شود. کمیته مدیریت ریسک شرکت که 

بر ریسک ها و سیاست هاي اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیري از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می 

دهد.

دستورالعمل هاي مدیریت ریسک  است . رعایت سیاست ها و محدودیت هاي آسیب پذیري و اطمینان از کفایت کنترل هاي داخلی، توسط 

حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی و گزارش می شود."

طبق مصوبات شوراي عالی بیمه، حداکثر ظرفیت نگهداري مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل 20 درصد مجموع سرمایه 

پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداري (به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی) می باشد. صدور بیمه نامه براي ریسک هایی 

که مبلغ آنها بیش از حد نگهداري مؤسسه بیمه باشد، صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه براي بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل 

نموده باشد. شرکت بیمه ریسک هاي بیمه اي خود را عالوه بر کنترل هاي داخلی با دو ابزار اصلی که عبارتند از قرادادهاي اتکایی و تعرفه داخلی 

آیین نامه 94 مصوب شوراي عالی بیمه، کنترل و مدیریت می نماید .



شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

 اثر مالی واقتصادي شیوع ویروس کرونا:49-3-

کاهش ورودي حق بیمه و نقدینگی به دلیل تنزل درآمد و توان بیمه گذاران در رشته بیمه شخص ثالث و بخشنامه بیمه مرکزي مبنی بر -

 تمدید بیمه نامه با تاخیر چهار ماهه در دریافت حق بیمه 

ریزش وصول حق بیمه و کاهش صدور بیمه نامه جدید در بیمه هاي زندگی به نحوي که تعداد بازخریدي به 40% رسیده است.-

افزایش تقاضاي فسخ بیمه هاي آتش سوزي به دلیل عدم فعالیت واحدهاي اقتصادي و کاهش توان مالی بیمه گذاران ناشی از توقف تولید-

عدم توانایی ناوگان هواپیمایی کشور در پرداخت حق بیمه به دلیل توقف فعالیت و کاهش مسافرت هاي داخلی و خارجی، با عنایت به اینکه -

  هشتاد درصد پروژه هاي ناوگان  هوایی نزد بیمه ایران تحت پوشش می باشد.

توقف همکاري اتکایی بین المللی به دلیل تحریم بین المللی و کاهش تبادل اتکایی بین شرکتهاي بیمه داخلی بنابر وضعیت کرونایی-

چالش تامین ارز در  بیمه پروژه هاي بزرگ مانند بیمه انرژي، مهندسی، کارت سبز و مسافرت خارج از کشور -

 وضعیت مالی نامناسب شبکه فروش به دلیل کاهش صدور بیمه نامه از یک سو  و تعهد پرداخت اقساط بدهی بیمه گذاران مطابق آیین نامه -

 75 مصوب شوراي عالی بیمه از سوي دیگر،  موجب شده، تقاضاي استمهال مدت بدهی حق بیمه ها را  بنمایند.

عدم تمایل شبکه ارزیابان خسارت بیمه مرکزي در امور کارشناسی به دلیل هراس از ابتال به ویروس کرونا -

فشار نقدینگی به علت عدم پرداخت مطالبات بیمه گر از سوي نهادهاي دولتی و شبکه و سازمان هاي دولتی-

فارغ از چالش ها و مشکالت فراوانی که در حوزه کسب و کار براي شرکت بیمه ایران و در مجموعه صنعت بیمه به وجود آمده وضعیت  

کنونی در رشته هایی از بیمه نیز به دلیل کاهش تردد  در جاده ها و معابر ، موجب کاهش خسارت ها نیز گردیده است ولی به نظر می رسد 

 در هر مقطعی که آزادي عمل بیشتري از وضعیت قرنطینه ایجاد شود مجددا این بخش ها نیز به صورت تصاعدي باال می رود و  این موضوع 

در بیمه شخص ثالث، بدنه  و درمان حایز توجه و اهمیت می باشد. 
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شرکت  سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

معامالت با اشخاص وابسته50-

این شرکت در سال مورد گزارش، فاقد معامالت مشمول مفاد ماده 129 قانون اصالحی قانون تجارت می باشد.50-1-

(مبالغ به میلیون ریال)معامالت شرکت با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش50-2-

مشمول ماده 129نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

پرداختی قبولیدریافتی واگذاريپرداختی واگذاريدریافتی قبولی

- - (27,310)(84,711)(125,040)38,482 (144,992)303,215 سهامدار عمده بیمه ایران معین

(373)(5,423)- - - - - - سهامدار عمده شرکت توسعه کسب و کار سبا

- - - (121,916)- - - - سهامدار عمده  کارگزاري بورس بیمه ایران

 303,215(144,992) 38,482(125,040)(206,627)(27,310)(5,423)(373)

(6,436)(1,055)(50,069)(13,401)(2,171)65,636 (356,739)117,427 سهامدار عمده بیمه اتکایی امینشرکت هاي وابسته

 420,642(501,731) 104,118(127,212)(220,028)(77,379)(6,478)(6,809)

(مبالغ به میلیون ریال)مانده حساب هاي نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است: 50-3-

بدهیطلببدهیطلب

- 50,023- 329,864- - - - 329,864بیمه اتکایی امین

- - - 2,801- - - - 2,801خدمات مهندسی مشاور ایران

- 50,023 - 332,665 - - - - 332,665جمع

- 229,022- 221,770(128,916)(6,436)- 357,122 - بیمه اتکایی امین

- 229,022 - 221,770(128,916)(6,436)- 357,122- جمع

987,449 - 1,281,949 - - (1,351,677)- - 69,728 بیمه ایران معین

- 1,030,795- 1,623,928- (634)- 1,624,562-  کارگزاري بورس بیمه ایران

2,490,859 - 30,849 - - (30,849)- - - توسعه کسب و کار سبا

1,623,9281,312,7981,030,7953,478,308- (1,383,160)- 69,7281,624,562 جمع

ارزش منصفانه معامالت تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامالت نداشته است .50-4-

هیچگونه هزینه یا ذخیره اي در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال هاي 1398 و 1399 شناسایی نشده است.50-5-
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

وضعیت ارزي51-

دارایی ها و بدهی هاي ارزي گروه و شرکت  به شرح زیر است :51-1-

سایر ارز هادرهم اماراتپوندیورودالر آمریکاشرح حساب

گروه :

15,159,661 218,724,290 26,516,936 142,880,894 4,066,036 موجودي نقدوبانک وسپرده هاي بانکی

4,581,880 240,988,770 15,728 287,207 42,210 مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

403,042,599 766,105 1,186,180 56,020,903 37,281,995 مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

106,971,864 4,645,174 84 1,162,625 1,382,311 سایر دریافتنی ها

- (191,538,372)- - - بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

(19,732,791,913)(4,176,498)(1,861,359)(13,633,102)(17,446,496)بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی

(113,058,099)(49,946)(133,130)(5,880,540)(3,589,959)سایر پرداختنی ها

(19,316,094,009)269,359,523 25,724,439 180,837,987 21,736,097 خالص دارایی ها و بدهی هاي ارزي در 1399/12/30

(19,366,282,071)251,114,967 26,117,966 128,908,203 19,376,866 خالص دارایی ها و بدهی هاي ارزي در 1398/12/29

 شرکت  :

15,159,661 218,724,290 426,888 139,333,059 1,787,950 موجودي نقدوبانک وسپرده کوتاه مدت

4,581,880 240,988,770 15,728 287,207 42,210 مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

403,042,599 766,105 1,186,180 56,020,903 37,281,995 مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

106,971,864 4,645,174 84 1,162,625 1,382,311 سایر دریافتنی-ها

- (191,538,372)- - - بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

(19,732,791,913)(4,176,498)(1,357,167)(13,633,102)(17,446,496)بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی

(113,058,099)(49,946)(4,104)(5,880,540)(3,589,959)سایر پرداختنی-ها

(19,316,094,009)269,359,523 267,609 177,290,152 19,458,011 خالص دارایی ها و بدهی هاي ارزي در 1399/12/30

(19,366,228,412)251,030,348 264,047 124,476,114 17,889,988 خالص دارایی ها و بدهی هاي ارزي در 1398/12/29

 ارز حاصل از بیمه نامه هاي صادره، عملیات اتکایی و سایر دریافت ها و ارز مصرفی براى پرداخت خسارت، عملیات اتکایی و سایر پرداخت ها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:51-2-

دریافتی ها:

درهم اماراتیورودالر آمریکا

                                  36,914,077177,605                             860,137                                   بیمه نامه هاي صادره

                                           -1,248,423                                2,339,423                                 عملیات اتکایی و بیمه هاي مشترك

                               3,837,5027,435,601                                178                                            سایر دریافتها

                                3,199,739                             42,000,002                                7,613,206

پرداختی ها:

درهم اماراتیورودالر آمریکا

4,806,0410                                1,749,680                                خسارت پرداختی

29,192,1270                             2,293,333                                 عملیات اتکایی و بیمه هاي مشترك

                                       28,4977,875                                      67                                              سایر پرداختها

                                4,043,080                             34,026,665                                        7,875
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شرکت سهامی بیمه ایران

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

 سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

تعهدات و بدهیهاي احتمالی52-

بدهیهاي احتمالی موضوع ماده 235 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 52-11347-

سایر بدهیهاي احتمالی52-2-

عملکرد ده ساله شرکت سهامی بیمه ایران، توسط گروه حسابرسان سازمان تامین اجتماعی در جریان رسیدگی است و نتیجه حسابرسی-

مربوط، تا تاریخ ارائه این گزارش به شرکت واصل نشده است.

-

-

-

-

-

تعهدات سرمایه اي گروه به شرح زیر است :52-3-

میلیون ریال

شرکت 

590,657قراردادپروژه هاي در جریان تکمیل ساختمانی 

گروه

7,326,120 شرکت ابنیه فنی تهران بابت تتمه قرارداد هاي منعقده  پروژه گلستان

7,326,120

سایر تعهدات :52-4-

تعهد به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

رویدادهاي پس از تاریخ صورت وضعیت مالی53-

شرکت و شرکت هاي گروه فاقد هرگونه بدهی هاي احتمالی موضوع ماده 235 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد .

به موجب بند پ ماده 67 آیین نامه استخدامی صنعت بیمه، شرکت مکلف به کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان می باشد و محاسبات 

اکچوئري انجام شده بر مبناي اطالعات پایان سال 1397براي صندوق نشانگر مبلغ 1,845  میلیارد ریال کسري بوده و شرکت مکلف به 

جبران تعهدات مزبور، طی سال هاي 1398 و 1399 گردیده که تا تاریخ ترازنامه کلیه تعهدات خود در این خصوص را ایفا نموده است.

درفاصله زمانی بین تاریخ صورت وضعیت مالی و تاریخ انتشار صورتهاي مالی , رویداد با اهمیتی که مستلزم افشا و یا انعکاس در صورتهاي 

مالی باشد رخ نداده است.
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به موجب راي غیرقطعی صادره که در محاکم استان تهران در دست رسیدگی اعتراضی شرکت توسعه کسب و کار سبا به طرفیت شرکت 

مهندسی عمران مارون بابت استفاده از بتن اکسوز و قالب هاي پلی وود در پروژه گلستان می باشد، بدواً شرکت توسعه کسب و کار سبا 

محکوم به پرداخت مبلغ 80 میلیارد ریال گردیده است.

حساب هاي شرکت هاي توسعه کسب و کار سبا و بازرگانی سبا سودا ثمین  از سال مالی 1393 مورد رسیدگی حسابرسان سازمان تامین 

اجتماعی قرار نگرفته است و بدین لحاظ احتمال مطالبه مبالغی مازاد بر پرداخت هاي شرکت  وجود دارد. میزان ذخیره مورد لزوم پس از 

انجام حسابرسی فوق الذکر مشخص خواهد شد. 

 حساب هاي شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا (تابعه شرکت توسعه گسترش کسب و کار سبا) توسط تامین اجتماعی براي سال 

1397 مورد رسیدگی قرار گرفته و مبلغ 989ر2 میلیون ریال بدهی برآورد شده بدون به ابالغ به شرکت قطعی گردیده که در پی اعتراض 

شرکت مقرر گردید موضوع در هیات تجدید تشخیص مطالبات مطرح گردد.

مالیات و عوارض ارزش افـزوده شرکت توسعه کسب و کار سبا تا پـایـان سال شمسی 1390 مورد رسیدگی و تسویه قرارگرفته و در 

سال هاي مالی 1391 الی 1399 اظهارنامه هاي مربوط همراه وجه متعلقه به سازمان امور مالیاتی ارایه گردیده که تاکنون نتیجه رسیدگی 

مشخص نشده است.

احتمال تعلق تفاوت مالیات و عوارض ارزش افزوده براي عملیات شرکت بازرگانی سبا سودا ثمین در سال 1394، دوره 9 ماهه منتهی به 30 

آذر 1395 "و سال هاي مالی منتهی به 30 آذر 1396 لغایت 1399 وجود دارد.

حساب هاي شرکت ایده هاي تجارت هوشمند سیمرغ تا پایان سال 1397 مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است لیکن مبلغ 

بدهی برآورد شده به شرکت اعالم نشده است . همچنین ، رسیدگی به مالیات حقوق و دستمزد و حسابرسی بیمه اي شرکت مزبور براي 

سنوات 1398 و 1399 توسط سازمان هاي ذیربط صورت نگرفته است.



شرکت سهامی بیمه ایران

سایر اطالعات مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

جدول مقایسه بودجه و عملکرد سال مالی 1399 شرکت بیمه ایران: (ارقام به میلیون ریال )

جزءکلجزءکلجزءکلجزءکل

125,767,974 313,303,927 187,535,953 187,535,953 بخش اول :درآمدها

126,818,137 293,223,016 166,404,879 166,404,879 بند اول:درآمدهاي بیمه گري

(1,226,254)19,725,274 20,951,528 20,951,528 بند دوم :درآمدهاي سرمایه گذاري

176,091 355,637 179,546 179,546 بند سوم :درآمدهاي متفرقه 

(126,823,581)310,789,871 183,966,290 186,101,952 بخش دوم : هزینه ها

(126,636,696)301,009,154 174,372,458 176,852,820 بند اول: هزینه هاي بیمه گري

(280,775)6,990,775 6,710,000 6,710,000 بند دوم : هزینه هاي پرسنلی

93,890 2,789,942 2,883,832 2,539,132 بند سوم : هزینه هاي اداري وعمومی

بند چهارم : هزینه هاي خارج از شمول

1,367,119 2,102,544 3,469,663 1,334,000 سایرپرداخت ها

311,513 411,513 100,000 100,000 سود قبل از کسر مالیات 

- -- - مالیات

311,513 411,513 100,000 100,000 سود خالص

46,016,605 64,489,485 18,472,880 16,613,982 منابع

(46,016,605)64,489,485 18,472,880 16,613,982 مصارف

انحراف در بخش هزینه هاي بیمه گري، ناشی از رشد درآمدهاي بیمه گري و خارج از کنترل شرکت می باشد.

انحراف نامساعد هزینه هاي هاي پرسنلی به دلیل اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري براي کارکنان قراردادي و پیمانی ایجاد گردیده که در بودجه اصالحی قسمت سایر پرداختها تامین گردیده

بنابراین هزینه هاي شرکت، در سرجمع هزینه هاي اداري، عمومی و سایر هزینه ها فاقد انحراف نامساعد می باشد.

انحراف نامساعد در مصارف، ناشی از افزایش ذخایر فنی به تبع رشد درآمدهاي بیمه گري می باشد.

انحراف مساعد (نامساعد)عملکردبودجه  اصالحی
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شرکت سهامی بیمه ایران

سایر اطالعات مالی

سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

جدول تجزیه سنی مطالبات بیمه اي و غیر بیمه اي و غیر بیمه اي مبناي محاسبه مطالبات مشکوك الوصول:

عنوان

مطالبات حق بیمه و 

سایر مطالبات بیمه 

اي

جمع کل مطالباتمطالبات غیر بیمه اي
مطالبات بیمه اي 

دولتی

01،0891،0890ناخالص مطالبات طبقه چهارم

22،905،64967،19922،972،84915,313,602ناخالص مطالبات طبقه سوم

2،131،56319،1842،150،747538,350ناخالص مطالبات طبقه دوم

0000ناخالص مطالبات طبقه اول

49،778،78011،967،03061،745،8106,269,786ناخالص مطالبات از عملکرد سال جاري

74،815،99212،054،50386،870،49522،121،739جمع ناخالص (مطالبات طبق صورتهاي مالی)

0(4،688،347)(60،378)(4،627،969)کسر می شود: ذخیره مطالبات

70،188،02311،994،12582،182،14822،121،739جمع خالص (مطالبات طبق صورتهاي مالی)

1922و20یادداشت شماره

مطابق تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه 101 مصوب شوراي عالی بیمه، براي مطالبات بیمه اي از سازمانهاي دولتی مطابق جدول فوق، ضریب صفر در نظر گرفته شد.

از آنجا که علت سنواتی شدن مطالبات از شرکت هاي بیمه گر خارجی، صرفاً تحریم هاي اقتصادي و عدم امکان مبادالت بین بانکی می باشد براي این دسته 

 از مطالبات نیز ضریب صفر اعمال شد. 
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