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شماره:٩٨/١٠٠/١٧٢٠٤٤

تاریخ: ١٣٩٨/١٢/٠٦

پیوست: دارد

مدیران عامل محترم شرکتهای سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البرز/ دانا/ معلـم/ 

پارسیـان/ توسعه/ کارآفرین/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/ سامان/ نوین/ میهن/ 

پاسارگاد/ اتکایی ایرانیان/ کوثر/ ما/ آرمان/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ 

خاورمیانه/حکمت صبا

با سالم؛

بدینوسیله " نمونه صورتهای مالی موسسات بیمه" که در اجرای مواد ۱۷ و 

۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 

شورایعالی بیمه تصویب و جایگزین صورتهای مالی نمونه مصوب جلسه مورخ 

۱۳۸۸/۰۲/۰۹ شورایعالی بیمه (موضوع ابالغ شماره ۹۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵) 

شده است، به همراه " نمونه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسات 

بیمه" به شرح پیوست ( ۷۶ صفحه) برای اجراء در دوره مالی ۱۳۹۸ و دورههای بعد 

ابالغ میگردد.

رئیس شورایعالی بیمه
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شماره:٩٨/١٠٠/١٧٢٠٤٤

تاریخ: ١٣٩٨/١٢/٠٦

پیوست: دارد

رونوشت:
اعضای محترم شورای عالی بیمه برای استحضار 

معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور برای استحضار 
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای استحضار 

جناب آقای دکتر اسدالهی معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی برای استحضار 
جناب آقای دکتر سیدمحمد کریمی دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران برای استحضار 

مدیران عامل محترم شرکتهای بیمه اتکایی امین/ حافظ/ امید/ ایران معین/ آسماری/ متقابل کیش/ متقابل  
اطمینان متحد قشم برای اطالع

 اعضای محترم هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا. ایران برای اطالع و اقدام الزم
اداره کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل برای اطالع و درج در بخش مصوبات شورای عالی بیمه در سایت  

بیمه مرکزی ج.ا. ایران 
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های مالی نمونهصورت  

های بیمهشرکت  
مقررات قانون تاسیی ب ب  م مری و ب ب  م یرو      مبتنی بر 

 مصوبات شورایعالی ب  م ب استانداردهاو حسابدارو

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 نمونه )سهامی عام( بیمهشرکت 

 های مالیصورت

 2X13 اسفند 29منتهی به  سال مالی
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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1 

 

 (سهامی عام)نمونه بیمه شرکت 
 های مالیصورت

 13×2اسفند 29سال مالی منتهی به 
 
 

 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

 بااحترام
 شود.تقديم می 13×2اسفند 29مربوط به سال مالی منتهی به  (سهامی عامبیمه نمونه )های مالی شرکت پیوست صورت به

 های مالی به قرار زير است:دهنده صورتاجزای تشکیل

 
 شماره صفحه 

  صورت سود و زيان 

 صورت سود و زيان جامع 

 صورت وضعیت مالی 

  صورت تغییرات در حقوق مالکانه 

 صورت جريان های نقدی 

 يادداشت های توضیحی 

2 

3 

4 

5-6 

7-8 

9-76 

  
  
  

سیس بیمه مرکزی  طبقمالی  هایصورت  ستانداردهای      و  مقررات قانون تا شورايعالی بیمه و ا صوبات  بیمه گری، م
 شرکت رسیده است. مديره تايید هیابه ت 13×3 ../ تهیه شده و در تاريخ ../حسابداری 

 

 

 امضا سمت ت مدیره ااعضای هی

 .......... ت مديرهاس هیيیر ..........

 .......... ت مديرهایس هیينايب ر ..........

 .......... ت مديره و مدير عاملاعضو هی ..........

 ..........  ت مديرهاهی عضو ..........

 .......... ت مديره اعضو هی ..........

.......... ................... .......... 
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 
 صورت سود و زیان

 13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 
 

2 

 

 
 
 

های مالی است.ناپذير صورت، بخش جدايیتوضیحی هایيادداشت

 

 عات داشته باشد.که سهام شرکت به عموم عرضه نشده يا در جريان عرضه عمومی نباشد، ارائه اين اطالعات الزامی نیست. مگر اينکه شرکت تمايل به ارائه اطالدر صورتی 1
 

 

  13×2سال  یادداشت

 شده()تجدیدارائه
 13×1سال

 ريال میلیون  ريال میلیون ريال میلیون  

 ..........   .......... 5 بیمه ناخالصدرآمد حق
 (..........)   )..........( 6 بیمه اتکايی واگذاریحق

   ..........   حق بیمه خالص)سهم نگهداری(
 ..........   .......... 7 ایگذاری از محل منابع بیمهدرآمد سرمايه

 ..........   .......... 8 ایساير درآمدهای بیمه

 ..........  ..........   ایدرآمدهای بیمه
 (..........)   )..........( 9 خسارت و مزايای پرداختی )ناخالص(

 ..........   .......... 10 گران اتکايیخسارت سهم بیمه

 خالصخسارت و مزايای پرداختی 
 در منافعهزينه سهم مشارکت 

 ساير ذخاير فنیتغییرات 

 
11 
12 

 
)..........( 
)..........( 

)..........(   

 (..........)   )..........( 13 ایهای بیمههزينهساير 

 )..........(  )..........(   ایهای بیمههزینه

 (..........)  ..........  14 ایهای بیمهسود )زیان( ناخالص فعالیت
 )..........(   )..........( 15 های اداری و عمومیهزينه

 (..........)   .......... 16 های عملیاتیساير درآمدها و هزينه

   ..........  (..........) 

 (..........)  ..........   سود )زیان( عملیاتی
 )..........(   )..........( 17 های مالیهزينه

 ..........   .......... 18 های غیرعملیاتیساير درآمدها و هزينه

   ..........  .......... 

 )..........(  ..........   از مالیات سود )زیان( قبل
 -  )..........(  35 مالیات بر درآمد

 (..........)  ..........   سود )زیان( خالص

      :1سود )زيان( پايه هر سهم
 (..........)  ..........   عملیاتی
 (..........)  ..........   غیرعملیاتی

 (..........)  ..........  19 سود )زيان( پايه هر سهم
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 
 صورت سود و زیان جامع

 13×2اسفند 29نتهى به سال مالى م
 

3 

 

 

   

 یادداشت

سال  

2×13 

 
 )تجدید ارائه شده(

  

  
 13×1سال 

  

 

 
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 سود )زيان( خالص سال
 

 

 
.......... 

 
)..........( 

 

 

 

   
 های ثابت مشهودمازاد تجديد ارزيابی دارايی

 
2-30 

 
.......... 

 
- 

 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
 

54 
 

)..........( 
 

.......... 

 مالیات مربوط به ساير اقالم سود و زيان جامع
 

 

 
)..........( 

 
.......... 

 ساير اقالم سود و زيان جامع سال پس از کسر مالیات
 

 

 
.......... 

 
.......... 

 سود جامع سال
  

 

.......... 
 

.......... 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های مالی است.ناپذير صورت، بخش جدايیتوضیحی هایيادداشت
 
 

محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديالت سنواتى باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع چنانچه اجزاى صورت سود و زيان جامع 
 ضرورتى ندارد. در چنین حالتى بايد در يادداشتى ذيل صورت سود و زيان، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشا شود.
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 شرکت بیمه نمونه )سهامی عام(      

 صورت وضعیت مالی

 13×2اسفند 29در تاریخ 

4 

 

 هادارایی

 

 یادداشت

 

29/12/2×13 

  شده()تجدیدارائه 

 حقوق مالکانهها و بدهی

 

 یادداشت

 

29/12/2×13 

 شده()تجدیدارائه 

   29/12/1×13     29/12/1×13 

    
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 
 هابدهی

   
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 موجودی نقد
 

20 
 

.......... 
 

.......... 
 

 گذاران و نمايندگانبدهی به بیمه
 

33 
 

.......... 
 

.......... 

 گذاران و نمايندگانمطالبات از بیمه
 

21 
 

.......... 
 

.......... 
 

 گران اتکايیگران و بیمهبدهی به بیمه
 

34 
 

.......... 
 

.......... 

 گران اتکايیگران و بیمهمطالبات از بیمه
 

22 
 

.......... 
 

.......... 
 

 مالیات پرداختنی
 

35 
 

.......... 
 

.......... 

 گران اتکايی از ذخاير فنیسهم بیمه
 

23 
 

.......... 
 

.......... 
 

 سود سهام پرداختنی 
 

36 
 

.......... 
 

.......... 

 ها پرداختها و پیشساير دريافتنی
 

24 
 

.......... 
 

.......... 
 

 تسهیالت مالی
 

37 
 

.......... 
 

.......... 

 تسهیالت اعطايی به اشخاص 
 

25 
 

.......... 
 

.......... 
 

 ها ساير پرداختنی
 

38 
 

.......... 
 

.......... 

 در اوراق بهادار وسپرده های بانکی گذاریسرمايه
 

26 
 

.......... 
 

.......... 
 

 بدهی بابت بیمه عمر و مديريت سرمايه 
 

39 
 

.......... 
 

.......... 

 سرمايه گذاری در امالک
 

27 
 

.......... 
 

.......... 
  بدهی مرتبط با دارايی های غیرجاری نگهداری شده 

29 
 

.......... 
 

.......... 

             ذاری هاگساير سرمايه 
 

28 
 

.......... 
 

.......... 
 

 ذخیره خسارت معوق
 

40 
 

.......... 
 

.......... 

 دارايی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش            
 

29 
 

.......... 
 

.......... 
 

 ذخیره ريسکهای منقضی نشده
 

41 
 

.......... 
 

.......... 

 مشهود های ثابتدارايی
 

30 
 

.......... 
 

.......... 
 

 ذخیره حق بیمه عايد نشده
 

42 
 

.......... 
 

.......... 

 های نا مشهوددارايی
 

31 
 

.......... 
 

.......... 
 

 عمر و تشکیل سرمايه ذخیره رياضی بیمه
 

43 
 

.......... 
 

.......... 

 ...........           32                                                                            ساير دارايی ها
 

          ........... 
 

 ساير ذخاير فنی
 

44 
 

.......... 
 

.......... 

 .........  .........  45  ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان        

        
 جمع بدهی ها

   
.......... 

 
.......... 

        
 حقوق مالکانه

      

        
 سرمايه

 
46 

 
.......... 

 
.......... 

        
 افزايش سرمايه در جريان

 
47 

 
.......... 

 
- 

        
 صرف سهام

 
48 

 
.......... 

 
.......... 

        
 سهام خزانهصرف 

 
49 

 
)..........( 

 
)..........( 

        
 اندوخته قانونی

 
50 

 
.......... 

 
.......... 

        
 ایسرمايه اندوخته

 
51 

 
.......... 

 
.......... 

        
 هاختهوساير اند

 
52 

 
.......... 

 
.......... 

        
 هامازاد تجديدارزيابی دارايی

 
53 

 
.......... 

 
.......... 

        
 تأثیر تغییرات نرخ ارز

 
54 

 
.......... 

 
.......... 

        
 انباشته)زيان( سود 

   
.......... 

 
.......... 

        
 سهام خزانه

 
55 

 
)..........( 

 
)..........( 

        
 حقوق مالکانهجمع 

   
.......... 

 
.......... 

 هاجمع دارايی
   

.......... 
 

.......... 
 

 حقوق مالکانهها و جمع بدهی
   

.......... 
 

.......... 
 

 های مالی است.های توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورتیادداشت
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 
 تغییرات در حقوق مالکانهصورت 

 13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرمایم

 

 

 

اف ایش 

سرمایم در 

 جریان

 

صرف 

 سهام

صرف  

سهام 

 خ انم

 

اندبختم 

 قانونی

سایر  

 اندبختم

 ها

مازاد  

تجدیدارزیابی 

 دارایی ها

 

تفابت تسع ر ارز 

 ع ل ات خارجی

 

سود 

 انباشتم

 

سهام 

 خ انم

 

ج ع 

 یل

           

           

           

 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

 ریال میلیون
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال

 .......... 13×01/01/1مانده در 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 

  -  -  -  -  -  -  -  - (56یادداشت اصالح اشتباهات )
)..........( 

 -  
)..........( 

  -  -  -  -  -  -  -  - (56یادداشت تغییر در رویه های حسابداری )
)..........( 

 -  
)..........( 

 .......... 13×01/01/1مانده تجدید ارائم شده در
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 

 13×1تغ   رات حقوق مالکانم در سال
                     

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13×1سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (56یادداشت اصالح اشتباهات )

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (56یادداشت تغییر در رویه های حسابداری )

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13×1سود خالص تجدید ارائه شده سال
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - سایر اقالم سود وزیان جامع پس از کسر مالیات

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13×1سودجامع سال

  -  -  -  -  -  -  -  - سود سهام مصوب
)..........( 

 -  
)..........( 

 .......... افزایش سرمایه 
 

- 
 

.......... 
 -  -  -  -  -  

)..........( 
 -  

.......... 

  - افزایش سرمایه در جریان
)..........( 

 -  -  -  -  -  -  -  -  
)..........( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  - خرید سهام خزانه
)..........( 

 
)..........( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  - فروش سهام خزانه
.......... 

 
.......... 

  -  -  - سود)زیان( حاصل از فروش سهام خزانه
)..........( 

 -  -  -  -  -  -  
)..........( 

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

 -  -  
)..........( 

 
)..........( 

 
.......... 

 -  - 

  -  -  -  - تخصیص به اندوخته قانونی
.......... 

 -  -  -  
)..........( 

 -  - 

  -  -  -  -  - تخصیص به سایر اندوخته ها
.......... 

 -  -  
)..........( 

 -  - 
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 
 تغییرات در حقوق مالکانهصورت 

 13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 
 

 

6 

 

 
 

 سرمایم
 

اف ایش 

سرمایم در 

 جریان

 
صرف 

 سهام
 

صرف 

سهام 

 خ انم

 
اندبختم 

 قانونی
 

سایر 

اندبختم 

 ها

 
مازاد 

تجدیدارزیابی 

 دارایی ها

 
تفابت تسع ر 

ارز ع ل ات 

 خارجی

 
سود 

 انباشتم
 

سهام 

 خ انم
 

ج ع 

 یل

           

 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال
 

 میلیون ریال
 

 میلیون ریال
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال
 

میلیون 

 ریال

مانده تجدید ارائم شده در 

29/12/1×13 .......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 

 13×2تغ   رات حقوق مالکانم درسال 
                               

  -  -  -  -  -  -  -  - 13×2سال سود خالص 
.......... 

 -  
.......... 

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر 

  -  -  -  -  -  - مالیات
.......... 

 
.......... 

 -  -  - 

  -  -  -  -  -  - 13×2سال سود جامع 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 -  
.......... 

  -  -  -  -  -  -  -  - سود سهام مصوب
)..........( 

 -  
)..........( 

 .......... افزایش سرمایه 
 

- 
 

.......... 
 -  -  -  -  -  

)..........( 
 -  

.......... 

  - افزایش سرمایه در جریان
)..........( 

 -  -  -  -  -  -  -  -  
)..........( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  - خرید سهام خزانه
)..........( 

 
)..........( 

  -  -  -  -  -  -  -  -  - فروش سهام خزانه
.......... 

 
.......... 

  -  -  - سود)زیان( حاصل از فروش سهام خزانه
)..........( 

 -  -  -  -  -  -  
)..........( 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود 

  -  -  - انباشته
.......... 

 -  -  
)..........( 

 
)..........( 

 
.......... 

 -  - 

  -  -  -  - تخصیص به اندوخته قانونی
.......... 

 -  -  -  
)..........( 

 -  - 

  -  -  -  -  - تخصیص به سایر اندوخته ها
.......... 

 -  -  
)..........( 

 -  - 

 .......... 13×29/12/2مانده در
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 

                      

     
 های مالی است.ناپذیر صورتهای توضیحی، بخش جدایییادداشت
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 )تجدید ارائه شده(

 یادداشت 
 

 13×2سال
 

 13×1سال

   
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجریان های 
     

 57 نقد حاصل از عملیات
 

.......... 
 

.......... 

   پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
)..........( 

 
)..........( 

 جريان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
  

.......... 
 

.......... 

 فعالیت های سرمایه گذاریجریان های نقدی حاصل از 
     

 دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود
  

)..........( 
 

)..........( 

 دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
  

.......... 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت نامشهود
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت نامشهود
  

)..........( 
 

)..........( 

 دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری بلندمدت
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری بلندمدت
  

)..........( 
 

)..........( 

 دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری در امالک
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری در امالک
  

)..........( 
 

)..........( 

 نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری کوتاه مدت دريافت های
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری کوتاه مدت
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطايی به ديگران
  

)..........( 
 

)..........( 

 تسهیالت اعطايی به ديگراندريافت های نقدی حاصل از استرداد 
  

.......... 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از سود تسهیالت اعطايی به ديگران
  

.......... 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از سود سهام
  

.......... 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها 
  

.......... 
 

.......... 

 جريان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری
  

.......... 
 

)..........( 

 جريان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
  

.......... 
 

.......... 

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
     

 افزايش سرمايهدريافت های نقدی حاصل از 
  

.......... 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از صرف سهام
  

- 
 

.......... 

 دريافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای خريد سهام خزانه
  

)..........( 
 

)..........( 

 دريافت های نقدی حاصل از تسهیالت
  

.......... 
 

.......... 

 پرداخت های نقدی برای اصل تسهیالت
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت
  

)..........( 
 

)..........( 

 دريافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
  

.......... 
 

.......... 

 مشارکتپرداخت های نقدی بابت اصل اوراق 
  

)..........( 
 

)..........( 
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 یادداشت
  

 13×2سال

  میلیون ريال

 )تجديد ارائه شده(

 13×1سال

 میلیون ريال

 پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
  

)..........( 
 

)..........( 

 اوراق خريد ديندريافت های نقدی حاصل از انتشار 
  

.......... 
 

.......... 

 اوراق خريد دين بابت اصلدريافت های نقدی 
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خريد دين
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمايه ای
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمايه ای
  

)..........( 
 

)..........( 

 پرداخت های نقدی بابت سود سهام
  

)..........( 
 

)..........( 

 جريان خالص ورود)خروج( نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
  

.......... 
 

)..........( 

   خالص افزايش )کاهش( در موجودی نقدی
.......... 

 
)..........( 

 مانده موجودی نقد در ابتدای سال
  

.......... 
 

.......... 

   تاثیر تغییرات نرخ ارز
.......... 

 
.......... 

 سال پايانمانده موجودی نقد در 
  

.......... 
 

.......... 

 58 معامالت غیر نقدی
 

.......... 
 

.......... 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مالی است.ناپذير صورت، بخش جدايیهای توضیحیيادداشت
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  فعالیتو تاریخچه  -1

 تاریخچه -1-1

ها و مالکیت در اداره ثبت شرررکت مورخ .......... .........طى شررماره  .......در تاريخ ... (سررهامی عام)نمونه  بیمه شرررکت
سید )محل ثبت( به ثبت ....... ...صنعتى   شته های    ر شريفات الزم در تاريخ ... پروانه فعالیت خود را در کلیه ر و پس از طی ت

ارى  جنمونه جزء واحدهاى تبیمه حاضررر، شرررکت   در حال بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسررالمی ايران دريافت نمود.
 ، ...... باجه...... شعبه  یشرکت دارا  نیهمچنباشد.  می ..........، شرکت  واحد تجارى نهايى گروه است و  .......فرعى شرکت ... 
شور   یندگيو ...... نما سطح ک شد یم در  شانی   .با شرکت  ن صلى  صلی آن  محل  .......... و مرکز ا واقع   ..........شهر  در فعالیت ا
 است.
 

 فعالیت اصلى  -2-1

 عبارت است از: اساسنامه .......موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ...
........ 
 
 تعداد کارکنان -3-1

های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را   در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت  تعداد کارکنان ماهانه میانگین 
 طى سال به شرح زير بوده است: به عهده دارند،

 
 

 2×13 1×13 

 نفر نفر 

 ..... ..... کارکنان رسمی

 ..... ..... کارکنان قراردادی

 ..... ..... 

 ..... ..... های خدماتیکارکنان شرکت

 ..... ..... 

 
 
 
 نهاآو آثار با اهمیت  نداستانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیست -2

 :بشرح ذیل است

 
 بعنوان نمونه:

 " مالیات بر درآمد"با عنوان  35استاندارد حسابداری  -1-2

، بر شرکت، در اينجا توضیح "مالیات بر درآمد "با عنوان  35حسابداری با اهمیت آتی ناشی از اجرای استاندارد ثار آهر گونه  
 داده میشود.
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 1های حسابداریاهم رویه -3

 مالیهای صورتمبنای تهیه  -1-3

بیمه و اسررتانداردهای  طبق مقررات قانون تاسرریس بیمه مرکزی و بیمه گری، مصرروبات شررورايعالی مالی های صررورت
 حسابداری تهیه شده است و در مواردی که مقررات با استانداردها مغايرتی داشته باشد در توضیح ذکر شود.

ی جاری اسررتفاده شررده هاارزشاز  زيربر مبنای بهای تمام شررده تاريخی تهیه و در موارد صررورت های مالی همچنین 
 :است
 (26 رزش بازار )يادداشتاقل بهای تمام شده يا ا روش طبقالمعامله ی جاری سريعهاگذاریسرمايه - الف
  (30تجديدارزيابی )يادداشت بهای تمام شده يا روش بر مبنای روش  زمین و ساختمان –ب 
 

 در اوراق بهادار و سپرده های بانکی گذاریسرمایه - 2-3
 :گیریاندازه

 :هاى بلندمدتگذاریسرمایه

 بهاداردر اوراق گذاریسرمايه
کاهش ارزش انباشته هر يک بهراى تمرام شررده به کسرر 

 هاگذاریسرمايهاز 

کاهش ارزش انباشته هر يک بهراى تمرام شررده به کسرر  هاگذاری در سهام شرکتسرمايه
 هاگذاریاز سرمايه

 بلندمدتهاى گذاریساير سرمايه
هر يک از  کسر کاهش ارزش انباشته بهبهای تمام شده 

 هاگذاریسرمايه
 

   :هاى جارىگذاریسرمایه

 ارزش بازار مجموعه )پرتفوی( سرمايه گذاری های مزبور المعامله در بازار گذاری سريعسرمايه

 هر يک ازخالص ارزش فروش و شده  اقل بهاى تمام هاى جارى گذاریساير سرمايه
 ها گذاریسرمايه

 :شناخت درآمد

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام   هارکتشدر سهام بلندمدت جاری و هاى گذاریسرمايه
 (صورت وضعیت مالیپذير )تا تاريخ شرکت سرمايه

 در زمان تحقق سود تضمین شده بهاداراوراق ساير گذاری درسرمايه
 

 

 سرمایه گذاری در امالک -3-3

سرمايه گذاری در امالک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هريک از سرمايه گذاری ها اندازه گیری می      
درآمد سرمايه گذاری در امالک، به روش ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی يا دريافتنی به کسر مبالغ برآوردی از بابت    شود.  

د. سرمايه گذاری در امالک شامل سرمايه گذاری در زمین يا ساختمانی است     برگشت از فروش و تخفیفات شناسايی می شو    
سرمايه          شد و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر  سیده يا در حال تکمیل می با سعه آن به اتمام ر ساخت و تو که عملیات 

 گذاری دارد )افزايش ارزش و اجاره( و نه قصد استفاده توسط شرکت نگهداری می شود.
 
 
 
 
 

 

 موضوعیت ندارد، نبايد افشا شود.های حسابداری که در شرکت رويه 1
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 نامشهود هایدارایی -4-3

 شود. ها ثبت مىدر حساب گیری واندازه مبناى بهاى تمام شده مشهود، برنا هایدارايی -1-4-3

 

به الگوی مصرررف منافع اقتصررادی آتی مورد انتظار  توجه بانامشررهود با عمر مفید معین،  هایدارايیاسررتهالک  -2-4-3
 شود:می محاسبههای زير ها و روشمربوط و براساس نرخ

 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی

 .......... .......... ایافزارهای رايانهنرم

......... .......... .......... 

......... .......... .......... 

 
 .شودمستهلک نمی ،سرقفلی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین -3-4-3
 

 مشهودهاى ثابت دارایی -5-3

ستثناى مو   دارايی -1-5-3 شهود، به ا شت اهاى ثابت م شده  ، 3-4-3 و2-4-3 هایرد مندرج در ياددا برمبناى بهاى تمام 
های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارايی در مقايسه با    بعدی مرتبط با دارايی شود. مخارج مىگیری اندازه

شود، به مبلغ          صل از دارايی  صادی حا شده اولیه آن گردد و منجر به افزايش منافع اقت ستاندارد عملکرد ارزيابی  ا
رج روزمره تعمیر و شرررود. مخاهای مربوط مسرررتهلک میدفتری دارايی اضرررافه وطی عمر مفید باقیمانده دارايی

ها که به منظور حفظ وضررعیت دارايی در مقايسرره با اسررتاندارد عملکرد ارزيابی شررده اولیه دارايی نگهداری دارايی
   گردد.شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايی میانجام می

ساختمان  -2-5-3 ساب  بر زمین و  ست. تجديدارزيابی   انعکاسها مبناى مبلغ تجديدارزيابى در ح و با  در تاريخ .......يافته ا
ستفاده از   ستقل    ا سان م شنا ست صورت   ،کار صفانه دارايی  .پذيرفته ا های  تناوب تجديدارزيابی به تغییرات ارزش من
شررده، تفاوت بااهمیتی با مبلغ های تجديدارزيابیشررده بسررتگی دارد. چنانچه ارزش منصررفانه دارايیتجديدارزيابی
 باشد....... ساله می دوره تناوب تجديدارزيابی داشته باشد، تجديدارزيابی بعدی ضرورت دارد.دفتری آن 

شده     هایدارايی -3-5-3 صیل  شهود تح صفانه دارايی در آغاز  "به  ،ایسرمايه از طريق قرارداد اجاره  ثابت م اقل ارزش من
جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ  .شودمیگیری اندازه "حداقل مبالغ اجاره یارزش فعلاجاره و 

 .گرددمیضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده 
ستهالک دارايی   -4-5-3 شهود ا شتمل بر  هاى ثابت م سرمايه    هایدارايی، م شی از اجاره  صرف  با توجه به  ای،نا الگوی م

نامه   و با در نظر گرفتن آيین وط بمر های دارايی )شرررامل عمر مفید برآوردی(   منافع اقتصرررادی آتی مورد انتظار  
ضوع ماده    ستهالکات مو صوب    قانون مالیات 149 ا ستقیم م سفند  هاى م صالحیه  و 1366ا  هاى بعدى آن و برا

 شود:مىزير محاسبه ی هاها و روشاساس نرخ
 روش استهالک نرخ استهالک دارايىنوع 

 .......... .......... ساختمان
 .......... .......... تأسیسات
 .......... .......... وسايل نقلیه

 .......... .......... اثاثه و منصوبات
.......... .......... .......... 

ستهالک از اول ماه بعد  میبردارى قرار شود و مورد بهره هاى ثابتى که طى ماه تحصیل مى براى دارايی -1-4-5-3 گیرد، ا
پذير پس از آمادگى هاى اسررتهالکمواردى که هر يک از دارايی شررود. دریها منظور محسررابمحاسرربه و در 
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بردارى به علت تعطیل کار يا علل ديگر براى مدتى مورد اسررتفاده قرار نگیرد، میزان اسررتهالک آن جهت بهره
  درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست. 30براى مدت ياد شده معادل 

از تجديدارزيابی(، طی عمر مفید  )پس شررده با توجه به مبلغ دفتری جديدهای تجديدارزيابیاسررتهالک دارايی -2-4-5-3
 .شودمی ها منظورباقیمانده محاسبه و در حساب

 

 هامازاد تجدیدارزیابی دارایی -6-3

شهود در  ثابت دارايی يک دفتری مبلغ افزايش -1-6-3 شی  نیافتهتحقق )درآمد غیرعملیاتی آن تجديدارزيابی نتیجه م از  نا
 از حقوق بخشی  عنوان به صورت وضعیت مالی  و در  ثبت مازاد تجديدارزيابی عنوان ( مستقیماً تحت تجديدارزيابی
 يک مزبور عکس افزايش يابد. هرگاهمی انعکاس جامع سرررود و زيان شرررود و در صرررورتمی بندیطبقه مالکانه
سايی   هزينه عنوان به باشد که  از تجديدارزيابی ناشی  قبلی کاهش ست  گرديده شنا  افزايش اين صورت،  اين ، درا
 منظور شود. دوره سود و زيان درآمد به عنوانبايد به دارايی با همان دررابطه شده شناسايی قبلی هزينه تا میزان

 شود. هرگاه می شناسايی   هزينه عنوان به آن تجديدارزيابی نتیجه مشهود در  ثابت دارايی يک دفتری مبلغ کاهش -2-6-3
شی  قبلی افزايش يک مزبور عکس کاهش شد که  از تجديدارزيابی نا ساب  به با شده  مازاد تجديدارزيابی ح  منظور 
مازاد  بدهکار حساب  به یداراي همان به مربوط تجديدارزيابیمازاد  بايد تا میزان کاهش صورت، اين  اين ، دراست 
 شود. شناسايی هزينه عنوانبه يابد و باقیمانده انعکاس جامع سود و زيان منظور گردد و در صورت ارزيابیتجديد

ری دارايی مربوط يا به ، در زمان برکناری يا واگذامالکانهمازاد تجديدارزيابی منعکس شررده در سرررفصررل حقوق   -3-6-3
شود.            شته منظور  سود )زيان( انبا ساب  ستقیمًا به ح سط واحد تجاری، م ستفاده از آن تو مبلغ مازاد قابل  موازات ا

بر بهای تمام شررده  بر مبلغ تجديدارزيابی دارايی و اسررتهالک مبتنی انتقال معادل تفاوت بین اسررتهالک مبتنی
ست.  سرمايه به طور  تاريخی آن ا ستقیم، از محل   افزايش  ست، مگر در مواردی که   مازاد تجديدارزيابیم مجاز نی

 موجب قانون تجويز شده باشد.به
 

  هازیان کاهش ارزش دارایی -7-3

ها، آزمون ای دال بر امکان کاهش ارزش دارايیدر پايان هر دوره گزارشررگری، در صررورت وجود هرگونه نشررانه  -1-7-3
 گردد. گیرد. در اين صورت مبلغ بازيافتنی دارايی برآورد و با ارزش دفتری آن مقايسه میکاهش ارزش انجام می

شهود با عمر مفید نامع آزمون کاهش ارزش دارايی -2-7-3 شانه های نام ای ین، بدون توجه به وجود يا عدم وجود هرگونه ن
 شود. امکان کاهش ارزش، بطور ساالنه انجام می دال بر

، ارزش فروش به کسر مخارج فروش يا ارزش اقتصادی، هرکدام )يا واحد مولد وجه نقد( مبلغ بازيافتنی يک دارايی -3-7-3
ست می    شتر ا صادی برابر با ارزش    بی شد. ارزش اقت ستفاده از نرخ    با شی از دارايی با ا فعلی جريانهای نقدی آتی نا

تنزيل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ريسرررکهای مختص دارايی که جريانهای نقدی آتی برآوردی              
 باشد.بابت آن تعديل نشده است، می

)يا واحد مولد وجه  ی دارايیشررد، مبلغ دفترتنها درصررورتیکه مبلغ بازيافتنی يک دارايی از مبلغ دفتری آن کمتر با -4-7-3
صله در  نقد( ت سايی     سود )زيان( ا مبلغ بازيافتنی آن کاهش يافته و تفاوت به عنوان زيان کاهش ارزش بالفا شنا
شد که در اين صورت منجر به کاهش مبلغ     می شده با تجديد ارزيابی  مازاد گردد، مگر اينکه دارايی تجديد ارزيابی 
 گردد. می
سايی آخرين زيان که بیا     -5-7-3 شنا صورت افزايش مبلغ بازيافتنی از زمان  شت زيان کاهش ارزش دارايی در  )يا  نگر برگ

قد(      جه ن لد و حد مو با فر               می وا تا مبلغ دفتری  حداکثر  يد  جد يافتنی  باز تا مبلغ  باشرررد، مبلغ دفتری دارايی 
سال    عدم سايی زيان کاهش ارزش در  شت زيان يابدهای قبل، افزايش میشنا )يا واحد   هش ارزش دارايیکا . برگ
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صله در   مولد وجه نقد( سايی می   سود )زيان( نیز بالفا شد که در   شنا شده با گردد مگر اينکه دارايی تجديد ارزيابی 
 شود.تجديد ارزيابی میمازاد اين صورت منجر به افزايش مبلغ 

 

 دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش  -8-3
نها، عمدتا از طريق فروش و نه اسرررتفاده مسرررنمر آدارايی های غیرجاری ) مجموعه های واحد( که مبلغ دفتری  -1-8-3

طبقه بندی می شود. اين شرايط  "دارايی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش"به عنوان  ،بازيافت می گردد
احد( جهت فروش فوری در وضررعیت فعلی  تنها زمانی احراز می شررود که دارايی های غیرجاری )مجموعه های و

چنین دارايی های مرسرروم و معمول اسررت، آماده بوده و فروش آن آن، فقط بر حسررب شرررايطی که برای فروش 
بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مديريت، متعهد به اجرای طرح فروش دارايی ها )مجموعه های واحد( باشد 

یل فروش طی يکسال از تاريخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که از حیطه   به گونه ای که انتظار رود شرايط تکم 
 اختیار مديريت شرکت است، احراز گردد.

به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش     "دارايی های غیرجاری ) مجموعه های واحد( نگهداری شرررده برای فروش،        -2-8-3
 اندازه گیری می گردد. "فروش

 

 رذخای -9-3

 ایر فنیذخ -1-9-3

 :گرددیمحاسبه م ريبه شرح ز مهیب یيعالشورا مصوبات با توجه به هر سال انيشرکت در پا یفن ريذخا
 و بیمه عمر زمانی زندگیغیرهای بیمه -1-1-9-3

 میزان ذخیره نوع ذخیره

 بیمه عايدنشدهحقذخیره 
1بیمه()ذخیره حق 

 سال جاری:
به روش فصلی )يک ای، از تاريخ شروع پوشش بیمهجز بیمه باربری  ای بههای بیمهرشتهبرای کلیه 
هزينه  های قانونی و پس از کسرهزينهپس از کسر و اتکايی قبولی صادره  هاینامهبیمهمبنای  هشتم( بر
گذاری مربوط و اتکايی وا هاینامهو کسر بیمههای صادره و قبولی اتکايی نامهمرتبط با بیمهتحصیل 

از  عالوه يک هشتم ذخیره مذکوربرای رشته باربری عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش فوق به
 . شود.(گران اتکايی به حساب آنها منظور می)سهم بیمهای تاريخ شروع پوشش بیمه

 های آتی:سال
های های آتی )سالبیمه مربوط به سالبرابر است با حق نامه بیش از يک سال باشد،چنانچه دوره بیمه

 شود.های صادره منظور مینامهبیمه بیمهدوم و پس از آن( که در سال مربوط، به حق
تبصره: در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از يک سال باشد، برای احتساب حق بیمه 

 سنوات استفاده خواهد شد.سال های آتی از روش مجموع ارقام 
 گردد. ثبتبايدتسعیر و تاريخ صورت وضعیت مالی ارزی در  بابت مبالغهای عايد نشده ذخیره حق بیمه  -

  نشدههای منقضیذخیره ريسک
بیمه برای جبران کسری حق

 سال جاری عايدنشده
)سهم نگهداری(

 است از:باشد، عبارت  %85ا بیش از هايی که ضريب خسارت آنهدر رشته

 × سال جاری بیمه عايدنشده پايان دورهحق
 ضريب خسارت( - 85%)

85% 
مازاد ، عوار   و های بیمه شخص ثالثبیمه عايدشده رشتهتبصره: در محاسبه ضريب خسارت، حق

 گردد.های صادره کسر مینامهبیمه بیمهقانونی و همچنین سهم صندوق تامین خسارات بدنی از حق

 

بیمه عايدنشده، از الگوی های صادره، الزم است برای تفکیک حقنامهبا توجه به استانداردهای حسابداری، در صورت متفاوت بودن الگوی وقوع خطر در بیمه 1

 مزبور پیروی کرد.
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خسارت معوق)ذخیره(  بدهی

 عبارت است از جمع اقالم زير:

گران اتکايی )سهم بیمهعالوه برآورد مخارج تسويه خسارت شده در دست رسیدگی بهالف: خسارات اعالم
 شود.(به حساب آنها منظور می

گر اعالم نشده به عالوه ب: خساراتی که تا قبل از پايان سال مالی جاری ايجاد شده و هنوز به بیمه
 شود.(گران اتکايی به حساب آنها منظور می)سهم بیمهمخارج تسويه خسارت 

در رشته بیمه شخص ثالث، چنانچه محاسبه ذخیره خسارات اعالم شده در دست رسیدگی  -1تبصره 
بدنی هر  خسارت و مزايای پرداختیضرب متوسط ها وجود نداشته باشد، حاصلمورد پروندهبرای مورد به 

عنوان ذخیره موضوع بند الف  های در دست رسیدگی بهپرونده )نفر( طی سال مالی در تعداد پرونده
 شناسايی خواهد شد. 

و با تايید هیات با در نظر گرفتن سوابق خسارتی سه سال قبل  "ب"بند  موضوعخسارت  -2تبصره 
 10مازاد بر مبالغ خواهد بود. احتساب  "الف"بند درصد  10و حداکثر درصد  3مديره موسسه حداقل 
 .خواهد بودبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران درصد منوط به تايید 

که آزمون ه بیمه ای تهر رشبه تشخیص بیمه مرکزی، برای با توجه به سوابق خسارتی  - 3تبصره 
به عمل آيد و ای بیمه  )موسسات( توسط شرکت های مذکورآزمون د می بايکفايت ذخاير الزم است، 

 اقدام گردد. ذخايرنسبت به تعديل 

بیمهذخیره برگشت حق
، ضربدر اخیرصادره در سه سال مالی  هاینامهبیمهبیمه حقهای برگشتی به کل بیمهدرصد نسبت حق 50

 شود.(گران اتکايی به حساب آنها منظور می)سهم بیمهصادره سال جاری  هاینامهبیمهحق بیمه 

 ساير ذخاير
ذخیره مشارکت در منافع -1 

و خطرات  ذخیره فنی تکمیلی-2
     طبیعی
 

درصدی از منافع حاصل از هر يک از قراردادهای بیمه که به موجب شرايط ذخیره مشارکت در منافع -1
 .اران قابل پرداخت باشدذگبیمه قرارداد به

  :شودذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی از جمع اقالم زير حاصل می -2
 بیمه اتکايی واگذاریها پس از کسر حقبیمه صادره بیمهرصد حقسه د -الف           

 .ذخاير فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است -ب            
درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های سه سال 20میزان ذخیره موضوع اين ماده نبايد از  -1تبصره

 گذشته موسسه تجاوز نمايد.
از رشته های  کدرصورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز، ضريب خسارت در هر ي -2تبصره
درصد تجاوز نمايد موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشی از وقوع حوادث  85بیمه از 

مذکور را از محل ذخاير فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نمايد. استفاده از اين ذخیره در ساير موارد 
 د.بیمه خواهد بو شورايعالیمنوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصويب 

 

 

 

 

 )غیر از بیمه عمر زمانی( های زندگیبیمه -2-1-9-3 
 میزان ذخیره نوع ذخیره

 ذخیره رياضی
گذاران ( و ارزش فعلی تعهدات بیمهو مستمریگر )اعم از سرمايه تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه

 بیمه. نسبت به سهم نگهداری شرکت و با رعايت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق

 ذخیره مشارکت در منافع

معامالت بیمه های زندگی وسرمايه گذاری ذخايرفنی آن که به موجب درصدی از منافع حاصل از 
  بايد بین بیمه گذاران تقسیم شود. زندگی هایبیمه شرايط قراردادهای 

بیمه به  در پايان هر سال مالی و طبق مقررات و مصوبات شورايعالیسهم بیمه گذاران در منافع، 
 حساب بیمه گذاران منظور شود.
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 ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی    

  :شودذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی از جمع اقالم زير حاصل می
 بیمه اتکايی واگذاریها پس از کسر حقبیمه صادره بیمهدرصد حق سه -الف           

 .طبیعی که از سال قبل منتقل شده استذخاير فنی تکمیلی و خطرات  -ب            
درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های سه 20میزان ذخیره موضوع اين ماده نبايد از  -1تبصره

 سال گذشته موسسه تجاوز نمايد.
درصورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز، ضريب خسارت در هر يک از رشته  -2تبصره

تجاوز نمايد موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشی از وقوع درصد  85های بیمه از 
حوادث مذکور را از محل ذخاير فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نمايد. استفاده از اين ذخیره در 

 ساير موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصويب شورايعالی بیمه خواهد بود.
 

 

 قبولی اتکایی ذخایر فنی بیمه -3-1-9-3

های اتکايی محاسرربه ذخاير فنی معامالت بیمه اتکايی قبولی با رعايت قواعد و مقررات جداول فوق و به موجب شرررايط و توافق
 شود. می

 مزایاى پایان خدمت کارکنانذخیره  -2-9-3

هر سال خدمت آنان محاسبه و در و مزاياى مستمر براى ثابت ذخیره مزاياى پايان خدمت کارکنان براساس يک ماه آخرين حقوق 
 شود.حسابها منظور مى

 
  درآمد عملیاتی -10-3

 و بیمه عمر زمانی یرزندگیغ یهارشته مهبیدرآمد حق -1-10-3

)برای  نامهمهیدر طول دوره ب کنواختيو به طور  یامهیشروع پوشش ب   خياز تار یو عمر زمان زندگیریغ یهارشته  مهبیحقدرآمد 
  .شودمی يیشناسا مهبیبه عنوان درآمد حقهای اتکايی قبولی(، پذيرش غرامت )برای بیمههای صادره( و در طول دوره نامهبیمه

  غیر از بیمه عمر زمانی یزندگ یهارشته مهبیدرآمد حق -2-10-3

در هنگام وصول به حساب درآمد    یبرگشت  یهاهیپس از کسر الحاق  یاضاف  یهاهیصادر شده و الحاق   یهانامهمهیمربوط به ب درآمد   
 .دگردمیمنظور 

 درآمد کارمزد و مشارکت در منافع  -3-10-3

. شررودیم يیشررناسررا یامهیپوشررش بشررروع در زمان قبولی  يیو اتکا یامهیب یهادقراردا اي نامهمهیب طيکارمزد طبق شرررا درآمد
شارکت در منافع حاصل از ب   نیهمچن شدن نتا   يیاتکا یهامهیدرآمد م سا   يیاتکا اتیعمل جيدر زمان مشخص  شنا   يیبه عنوان درآمد 
 شود.بیمه شناسايی می شورايعالیهای عمر، طبق مصوبات درآمد مشارکت در منافع در بیمه .شودیم

 
 های عملیاتیشناسایی هزینه  -11-3

 پرداختیخسارت و مزایای  -1-11-3

ای که گزارش نشده است به موجب مصوبات شورايعالی بیمه، شدهای که پرداخت نشده است و خسارت واقعشدهبابت خسارت واقع
سايی می    شنا شناخت اولیه          ذخیره مورد نیاز برآورد و ساس اطالعاتی که پس از  سارت معوق بر ا صورت لزوم، بابت بدهی خ شود. در 

ست می  صورت  بد شی از اين تعديل در  میآيد، تعديل  سود و زيان   گیرد و اثرات نا ای اتکايی هشود. در بیمه دوره منظور می صورت 
 شود.گر واگذارنده شناسايی میهای دريافتی از بیمهبر اساس گزارش خسارت و مزايای پرداختیقبولی نیز 
 هزینه کارمزد و مشارکت در منافع -2-11-3

 .شودیم يیشناسا یامهیب ايجاد تعهدزمان  ازقبولی  يیو اتکا یامهیب یهادقراردا اي نامهمهیب طيکارمزد طبق شرا هزينه
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 گذاریسرمایهعمر و  بیمه ادهایقرارد  -12-3
 .شوندمی به شرح زير تقسیم "قرارداد مجزا"و  "قرارداد مرکب" دسته دو به سرمايه گذاریعمر و  های بیمهقرارداد

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

وجوه دريافتی بابت حق بیمه و وجوه دريافتی بابت سررررمايه گذاری به طور جداگانه در قرارداد مشرررخص   که هايیاردادقر        
 :باشد زير شرط دو هر همزمان واجد نامیده می شوند. اين قراردادها بايد "قرارداد مرکب"نشده است؛ 
 شديدی به هم دارند. اين قراردادها وابستگی ایبیمه جزء و گذاریهجزء سرماي اوالً(
 يا فسررخ موجب قرارداد در جزء يک شرردن سررررسررید يا و فسررخ ابتیاع نمايد ديگر جزء را بدون جزء يک تواندنمی گذار هبیم ثانیاً(
 .شودمیشدن جزء ديگر سررسید 

 شوند.به حساب منظور می 2-1-9-3آثار مالی تعهدات ناشی از قراردادهای مرکب طبق يادداشت 
 ب( قراردادهای مجزا )قرارداد بیمه عمر و مدیریت سرمایه(

وجوه دريافتی بابت حق بیمه و وجوه دريافتی بابت سرررمايه گذاری به طور جداگانه در قرارداد مشررخص شررده   که هايیاردادقر   
 :باشد زير شرط دو هر همزمان واجد نامیده می شوند. اين قراردادها بايد "قرارداد مجزا"است؛ 
 .ندارند يکديگر به وابستگی و ای تداخل  بیمه جزء و گذاری هجزء سرماي اوالً(
سط  شرايط  همان با هصورت جداگان به  گذاریسرمايه  قرارداد ثانیاً(  يا شود  هفروختها در بازار شرکت  ساير  يا بیمه هایشرکت  تو
 .باشد فروش قابل

و آثار مالی ناشرری از  2-1-9-3 ها طبق يادداشررتدر اين قراردادها آثار مالی تعهدات ناشرری از وجوه دريافتی بابت حق بیمه      
 شود. گذاری به حساب بدهی بابت بیمه عمر و سرمايه گذاری منظور میوجوه دريافتی بابت سرمايه

گذاری، نوع قرارداد  بیمه مرکزی جمهوری اسرررالمی ايران همزمان با اعطای مجوز  فروش قراردادهای بیمه عمر و سررررمايه            
 نمايد.ذيربط اعالم میبیمه شامل قرارداد مرکب يا مجزا را تعیین  و به شرکت 

 
 هانامهبیمه مخارج تحصیل -13-3

ها و ساير مخارج مربوط، به محض نامهپرداختی به نمايندگان، مخارج صدور بیمه ها نظیر کارمزدنامهمخارج تحصیل يا تمديد بیمه
 . شودمیوقوع به عنوان هزينه دوره شناسايی 

 

 بازیافت خسارت -14-3

های وصررول، به میزان خالص دريافتی خسررارت بازيافتی در شررود پس از کسررر هزينهوجوهی که بابت بازيافت خسررارت دريافت می
 و سهم بیمه گر اتکايی از وجوه مذکور در حساب ها منظور می شود.های مربوطه شناسايی حساب

 

 مخارج تأمین مالى -15-3

ستثناى مخارجى که مستقیما قابل انتساب به      عنوان هزينه شناسايى مى   مخارج تأمین مالى در دوره وقوع به -1-15-3 شود، به ا
 است. "هاى واجد شرايطدارايی"تحصیل 

   خسارت یپرداخت کارشناس و کارشناسی اولیهبازديد هزينه های ارزيابی ريسک، -2-15-3
 

 تسعیر ارز -16-3

شده تاريخى    صورت وضعیت مالی  در تاريخ  1 قابل دسترس ارز  با نرخاقالم پولى ارزى  -3-61-1 و اقالم غیرپولى که به بهاى تمام 
نرخ قابل دسترس ارز در تاريخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح     با ،است برحسب ارز ثبت شده   

 زير است:
 

 مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ابالغیه های بیمه مرکزی می باشد. 1
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 دل ل استفاده از نرخ  نرخ تسع ر  نوع ارز  مانده ها ب معامالت مرتبط

 ..............  بانک مرکزی      .......... ریال  یورو  ارزیتسهیالت 

 ..............  .......... ریال      بانک مرکزی  دالر  دریافتنی های ارزی

..............  ..............         ..................   .............. 

 
 شود:اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زير در حسابها منظور میتفاوتهای ناشی از تسويه يا تسعیر  - 2-16-3

 شود. واجد شرايط، به بهای تمام شده آن دارايی منظور می هایدارايیی ارزی مربوط به هابدهیهای تسعیر تفاوت - الف
 شود.گزارش می صورت سود و زياندوره وقوع شناسايی و در  موارد، به عنوان درآمد يا هزينهير در سا – ب
سترس ارز به نرخ ارزی در معامالت  هاها و بدهیدارايی -3-16-3 ضعیت مالی  ر تاريخ د قابل د ای آنها هو درآمدها و هزينه صورت و

سعیر می  شرکتهای دولتی  شود.  به نرخ ارز در تاريخ انجام معامله ت صورت      تمام تفاوتبرای  صل، در  سعیر حا سود  های ت
های تسعیر  شود. مضافاً تفاوت  بندی میطبقه صورت وضعیت مالی  در  حقوق مالکانهجامع شناسايی و تحت سرفصل      وزيان

سرمايه    شی از خالص  شکیل می  ارزیگذاری در عملیات اقالم پولی که ماهیتاً بخ سود و زيان   دهد، در را ت جامع  صورت 
 شود.میبندی طبقه صورت وضعیت مالیدر  ق مالکانهحقوگذاری، تحت سرفصل شناسايی و تا زمان واگذاری سرمايه

 
 سهام خزانه -17-3

 حقوق مالکانهشود و به عنوان يک رقم کاهنده در بخش سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسايی و ثبت می -1-17-3
 شود. ارائه می صورت وضعیت مالیدر 

سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در   -2-17-3 سود و زيان   هنگام فروش  سود و زيان   و  صورت  سايی نمی    صورت  شنا شود و  جامع 
 شود. شناسايی و ثبت می« صرف )کسر( سهام خزانه»التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان مابه
شگری، مانده بدهکار   -3-17-3 سهام خزانه     »در تاريخ گزار سر(  شته منتقل می     « صرف )ک سود )زيان( انبا ساب  شود. مانده  به ح

شته، به آن حساب منظور و              سود )زيان( انبا شده قبلی به حساب  سهام خزانه منظور  ستانکار حساب مزبور تا میزان کسر  ب
ام ارائه و در زمان فروش کل سه  حقوق مالکانهدر بخش  صورت وضعیت مالی  در « صرف سهام خزانه  »باقیمانده به عنوان 

 شود.خزانه، به حساب سود )زيان( انباشته منتقل می

 شررده تمام بهای میانگین هر سررهم خزانه بر مبنای دفتری ، واگذار شررود، مبلغسررهام خزانه از مجموع تنها بخشرری هرگاه -4-17-3
 شود.می سهام خزانه محاسبه مجموع

 
 حسابداری و برآوردها قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های -4

 بکارگیری رویه های حسابداریقضاوت ها در فرآیند  -1-4

 طبقه بندی سرمايه گذاری ها در طبقه دارايی های غیرجاری -1-1-4
سرمايه و نقدينگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمايه گذاری های بلندمدت برای مدت طوالنی را دارد. هیات مديره با بررسی نگهداشت  

ايه گذاری مسرمايه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفويی از سراين 
 ها جهت تامین درآمد و يا رشد سرمايه برای شرکت است.

2-1-4- ......  
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 درآمد حق بیمه ناخالص -5

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال – 13×2 
 

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 
حق بیمه 

 صادره

 

اتکایی 

 قبولی

 

حق بیمه 
 برگشتی

 
کاهش)افزایش( 

ذخیره ریسک های 

 منقضی نشده

 

کاهش)افزایش( 

ذخیره حق بیمه 

شده/ذخیره عایدن

  ریاضی

 درآمد   
حق بیمه 
 ناخالص

 
حق بیمه 

 صادره

 

اتکایی 

 قبولی

 

حق بیمه 

 برگشتی

 

کاهش)افزایش( 

ذخیره ریسک های 

 منقضی نشده

 

ذخیره کاهش)افزایش(

حق بیمه عاید 

 نشده/ذخیره ریاضی
 

 درآمد  
حق بیمه 
 ناخالص

  غیرزندگی:
                       

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  سوزیآتش

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  باربری

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  بدنه

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ثالث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث راننده

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  درمان

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مهندسی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  هواپیما

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  نفت وانرژی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مسئولیت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ساير

 ......  .......  .......  ......  ......  ......  ......  .......  .......  ......  ......  ......  جمع

                         زندگی:

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  عمر زمانی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ** تشکیل سرمايهعمر و 

.......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  جمع

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  جمع کل

 
 

 

 
 می باشد. ریاضی بیمه های  عمر و تشکیل سرمایهاین مبالغ بابت ذخیره *

 ** حق بیمه بر مبنای وصولی می باشد.

 
 

 
 

EMM/ E/ CC/
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 حق بیمه صادره به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم –1- 5
          

 ایبیمهرشته 

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×2

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 

 حق بیمه صادره مستقیم

 

 حق بیمه صادره غیر مستقیم

 

 حق بیمه صادره مستقیم  جمع

 

 حق بیمه صادره غیر مستقیم

 

 جمع

 

  غیرزندگی:
            

 ......  سوزیآتش
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  باربری
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  حوادث
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  بدنه
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  ثالث
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  حوادث راننده
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  درمان 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  مهندسی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  هواپیما
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  نفت و انرژی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  مسئولیت
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  ساير
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

  زندگی:
            

 ......  عمر زمانی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  تشکیل سرمايهعمر و
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

.......  ...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع کل
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
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 اتکایی واگذاری بیمهحق  -6

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال – 13×2
 

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 حق بیمه اجباری

 

حق بیمه غیر 

 اجباری
 

ذخیره حق بیمه  )کاهش)افزایش

 یاضی سهم اتکاییعاید نشده/ر
 

 حق بیمه اجباری  جمع

 

حق بیمه غیر 

 اجباری
 

حق بیمه  ذخیره کاهش)افزایش(

 اضی سهم اتکاییعاید نشده/ری
 

 جمع

 غیرزندگی:
               

 ...... سوزیتشآ
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... اربریب
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... وادثح
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... بدنه
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... الثث
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... وادث رانندهح
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... رمان د
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... کشتی

 ...... سیمهند
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... واپیماه
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... فت و انرژین
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... مسئولیت
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... ساير
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... معج
 

...... 
 

....... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

....... 
 

...... 

 زندگی:
               

 ...... مر زمانیع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... تشکیل سرمايه عمر و
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

....... ...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... معج
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 ...... جمع کل
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 

 
FN

 
E 
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           ایگذاری از محل منابع بیمهسرمایه درآمد -7

 2x13- 1 میلیون ریالx13- میلیون ریال 

 ایاز محل منابع بیمه 

 از محل سایر منابع

 ایاز محل منابع بیمه

 جمع فنیذخایر سایر ذخیره ریاضی جمع فنی ذخایر سایر ذخیره ریاضی  از محل سایر منابع

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود سهام 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... سود ساير اوراق بهادار

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... های بانکیسود سپرده

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... تسهیالت اعطايیسود 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... هاگذاریناشى از فروش سرمايه)زيان( سود 

 )...........( )...........( )...........( )...........( )...........( )...........( )...........( )...........( ی بلندمدتهاگذاریزيان کاهش ارزش سرمايه

های جاری گذاریدرآمد )هزينه( ناشی از ارزيابی سرمايه
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... المعامله به ارزش بازارسريع

.................. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 جمع
 
   

  

  

  

         

 ایسایر درآمدهای بیمه -8

  2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

   (1-8درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکايی )
  های اتکايیحاصل از سپرده درآمد

 ................ 
.......... 

.......... 
.......... 

.......... 
 .......... ..........  درصد( 10ساير )ارقام کمتر از 

 ..........                                            ..........                                                   

یادداشت 

   1-16 
شت     یاددا

    14    

شت  یاددا

   14 
یادداشت 

   1-16 
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

22 

 

 اتکاییدرآمد کارمزد و کارمزد منافع  –1- 8
          

 ایرشته بیمه

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×2

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 

 و کارمزد منافع اجباری کارمزد
 

 و کارمزد منافع غیراجباری کارمزد

 

 و کارمزد منافع اجباری کارمزد  جمع

 

 و کارمزد منافع غیراجباری کارمزد

 

 جمع

 

  غیرزندگی:
            

 ......  سوزیآتش
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  باربری
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  حوادث
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  بدنه
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  ثالث
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  حوادث راننده
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  درمان 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  مهندسی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  هواپیما
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  نفت و انرژی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  مسئولیت
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  ساير
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

  زندگی:
            

 ......  عمر زمانی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  تشکیل سرمايهعمر و
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

.......  ...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع کل
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

23 

 

 

خسارت و مزایای پرداختی ناخالص -9  

 

 

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1  مبالغ به میلیون ریال – 13×2 

خسارت  

 پرداختی
خسارت  

 قبولی
 

هزینه 

خسارت 

 کارشناسی

بازیافت  

 خسارت
 

افزایش)کاهش( 

ذخیره خسارت 

 معوق

 

خسارت و 
مزايای 
پرداختی 

 1ناخالص

خسارت  

 پرداختی
خسارت  

 قبولی
هزینه خسارت  

 کارشناسی
بازیافت  

 خسارت
افزایش)کاهش(  

 ذخیره خسارت معوق
 

خسارت و 
مزايای 
پرداختی 
 ناخالص

                         غیرزندگی:

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  سوزیآتش

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  باربری

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  حوادث

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  بدنه

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ثالث

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  حوادث راننده

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  درمان

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  کشتی

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  مهندسی

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  هواپیما

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  نفت وانرژی

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  مسئولیت

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ساير

 ......  .......  ).......(  ......  ......  ......  ......  .......  ).......(  ......  ......  ......  جمع

                         زندگی:

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  عمر زمانی

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ...... عمر و تشکیل سرمايه

.......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ...... 

 ......  ......  ).......(  ......  ......  ......  ......  ......  ).......(  ......  ......  ......  جمع

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ......  )......(  ......  ......  ......  جمع کل

 
 

 مزايای پرداختی در بیمه های زندگی مصداق دارد و شامل خسارت و بازخريد آن می باشد. 1

A A/ O 
O/ 
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24 

 

 
 درصد کل خسارت پرداختی را شامل می شود به شرح ذيل است:5خسارتهای پرداختی که حداقل  -1-9

 2×13 1×13 

 گذار:بیمهنام 
 میلیون ريال میلیون ريال

......... ........... ........... 

......... ........... ........... 

 ........... ........... 
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

25 

 

 گران اتکاییخسارت سهم بیمه -10

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال – 13×2
 

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 خسارت اجباری

 

 خسارت غیر اجباری

 

خسارت ذخیره  کاهش)افزایش(

 معوق سهم اتکایی
 

خسارت سهم بیمه  
 گران اتکايی

 اجباریخسارت  

 

 خسارت غیر اجباری

 

خسارت ذخیره کاهش)افزایش(

 معوق سهم اتکایی
 

خسارت سهم بیمه  
 گران اتکايی

 غیرزندگی:
               

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... سوزیتشآ

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... باربری

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ثحواد

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... بدنه

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ثالث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ث رانندهحواد

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... درمان 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... کشتی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... مهندسی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... یماهواپ

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... و انرژینفت 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... مسئولیت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ساير

 ......  .......  ......  ......  ......  .......  ......  ...... جمع

                زندگی:

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... عمر زمانی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... یل سرمايهکعمر و تش

....... ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... جمع

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... جمع کل

     B  P      B/  P/ 
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 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت
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26 

 

گران خسارت سهم بیمهدرآمد  مجموعدرصد  5حداقل  گران اتکايی کهخسارت سهم بیمهدرآمد  -10-1  
 باشد به شرح زير است:میاتکايی 

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال :راتکاییگبیمهنام 

......... ........... ........... 

......... ........... ........... 

 ........... ........... 
 

 

 هزینه سهم مشارکت در منافع  -11
 2×13 1×13 

 مبلغ درصد مبلغ درصد 

 میلیون ريال  میلیون ريال  
 عمر و تشکیل سرمايههای بیمه

 ساير بیمه گذاران
 نمايندگان

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

......... ........... ........... ........... ........... 

  ...........  ........... 

 

 تغییرات سایر ذخایر فنی -12

      

 

 ایرشته بیمه 

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1  مبالغ به میلیون ریال – 13×2 

 
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:
 

 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  سوزیآتش
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  باربری
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  حوادث
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  بدنه
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ثالث
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  حوادث راننده
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  درمان 
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  کشتی
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  مهندسی
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  هواپیما
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  نفت و انرژی
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  مسئولیت
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ساير
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  جمع
 

........... 

           زندگی:
 

 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  عمر زمانی
 

........... 

عمر و تشکیل 
 سرمايه

 ...........  ...........  ...........  ...........  ........... 
 

........... 

........  ...........  ...........  ...........  ...........  ........... 
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  جمع
 

........... 

 ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  جمع کل
 

........... 

Q Q/ 
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27 

 

 ایهای بیمهسایر هزینه -13
 

  2×13  1×13 

 میلیون ريال  میلیون ريال  

     

     هزینه کارمزد و کارمزد منافع: 

 ..........  ..........  (1-13گران اتکايی )کارمزد و کارمزد منافع بیمه

 ..........  ..........  کارمزد نمايندگان 

 ..........  ..........  کارمزد کارگزاران

 ..........  ..........  جمع

     هزينه سهم صندوق و عوار :

 ..........  ..........  های بدنیسهم صندوق خسارتهزينه 

 ..........  ..........  هزينه عوار  وزارت بهداشت

 ..........  ..........  هزينه عوار  نیروی انتظامی

 ..........  ..........  جمع

 ..........  ..........  های اتکايیهزينه بهره سپرده

...........  ..........  .......... 

 ..........  ..........  درصد( ...........10ساير )ارقام کمتر از 

 ..........  ..........  جمع

 ..........  ..........  جمع کل
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

28 

 

 اتکاییبیمه گران هزینه کارمزد و کارمزد منافع  –1-13
          

 ایرشته بیمه

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×2

 
 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 

 و کارمزد منافع اجباری کارمزد
 

 و کارمزد منافع غیراجباری کارمزد

 

 و کارمزد منافع اجباری کارمزد  جمع

 

 و کارمزد منافع غیراجباری کارمزد

 

 جمع

 
  غیرزندگی:

            
 ......  سوزیآتش

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  باربری

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  حوادث

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  بدنه

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  ثالث

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  حوادث راننده

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
 ......  درمان 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  مهندسی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  هواپیما
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  نفت و انرژی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  مسئولیت
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  ساير
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

  زندگی:
            

 ......  عمر زمانی
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  تشکیل سرمايهعمر و
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

.......  ...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 ......  جمع کل
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 
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29 

 

 

 ایرشته بیمه

         ایهای بیمه)زیان( ناخالص فعالیت سود-14
 مبالغ به میلیون ریال – 13×2

 ایهای بیمههزینه ایدرآمدهای بیمه

سود )زیان( 
ناخالص 

های فعالیت
 بیمهحق ایبیمه

حق بیمه اتکایی 
 واگذاری

گذاری از سرمایه

محل منابع 

 ایبیمه

کارمزد و 
کارمزد منافع 

 اتکایی

سایر 
درامدهای 

 جمع  ایبیمه

خسارت و 

مزایای 

پرداختی 

 ناخالص

خسارت سهم 

گران بیمه

 اتکایی

کارمزد و 
کارمزد 
منافع 
 اتکایی

 افزایش
 )کاهش(
سایر 

 ذخایرفنی

سهم مشارکت 
گذاران بیمه

عمر و تشکیل 
 سرمایه

سایر 
های هزینه
 جمع ایبیمه

               غیرزندگی:

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... سوزیآتش

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... باربری

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... حوادث

 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... - (......) ...... بدنه

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... ثالث

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... حوادث راننده

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... درمان 

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... کشتی
 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... - (......) ...... مهندسی

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... هواپیما

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... نفت و انرژی

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... مسئولیت

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... ساير

 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ....... - (......) ...... جمع

    -           زندگی:
 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... عمر زمانی

 ...... ...... ...... ...... - ...... - - ...... ...... ...... ...... - - تشکیل سرمايه عمر و

....... ...... (...... ...... ...... ...... ...... ...... (...... ...... ...... - ...... ...... ...... 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... ...... (......) ...... جمع

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... ...... ......) ...... جمع کل

 یادداشت
5-M 

 

یادداشت

6-N 

 یادداشت

9-O 

 یادداشت
10-P 

 یادداشت
12-Q 

یادداشت

1-8 

یادداشت

7 

ادداشت ی

1-13 

یادداشت

11 
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30 

 

 ایرشته بیمه

 1x13 –ایهای بیمهفعالیتناخالص )زيان( سود   -1-14
 مبالغ به میلیون ریال – 13×1

 ایهای بیمههزینه ایدرآمدهای بیمه

سود )زیان( 
ناخالص 

های فعالیت
 بیمهحق ایبیمه

حق بیمه اتکایی 
 واگذاری

گذاری از سرمایه

محل منابع 

 ایبیمه

کارمزد و 
کارمزد منافع 

 اتکایی

سایر 
درامدهای 

 جمع  ایبیمه

و ت خسار

مزایای 

پرداختی 

 ناخالص

خسارت 
سهم 

گران بیمه
 اتکایی

کارمزد و 
کارمزد منافع 

 اتکایی

 افزایش
)کاهش( 

سایر 
 ذخایرفنی

سهم مشارکت 
گذاران عمر بیمه

و تشکیل 
 سرمایه

سایر 
های هزینه
 جمع ایبیمه

               غیرزندگی:

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... سوزیآتش

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... باربری

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... حوادث

 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... - (......) ...... بدنه

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... ثالث

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... حوادث راننده

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... درمان 

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... کشتی
 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... - (......) ...... مهندسی

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... هواپیما

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... نفت و انرژی

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... مسئولیت

 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... ساير

 ...... ...... ...... - ...... ...... (......) ...... ...... ...... ....... - (......) ...... جمع

    -           زندگی:
 ...... ...... ...... - ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... - ......) ...... عمر زمانی

 ...... ...... ...... ...... - ...... - - ...... ...... ...... ...... - - تشکیل سرمايه عمر و

....... ...... (...... ...... ...... ...... ...... ...... (...... ...... ...... - ...... ...... ...... 

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... (......) ...... ...... ...... ...... ...... (......) ...... جمع

 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......) ...... ...... ...... ...... ...... ......) ...... جمع کل

 یادداشت
5-M/ 

 

یادداشت

6-N/ 
 یادداشت

9-O/ 

 یادداشت
10-P/ 

 یادداشت
12-Q/ 

یادداشت

7 

یادداشت

1-8 
یادداشت

11 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

31 

 

 هاى ادارى و عمومى هزینه -15
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... حقوق و دستمزد و مزايا 
 .......... .......... 1ت مديرهاپاداش هی
 .......... .......... حمل و نقل 
 .......... .......... استهالک 
 .......... .......... تبلیغ و آگهی
 .......... .......... هزينه اجاره

 .......... .......... سپاری )قراردادی(هزينه خدمات برون
.......... .......... .......... 
 .......... ..........  درصد( 10)اقالم کمتر از  ساير

 
 
 

.......... .......... 

 های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه -16
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال درآمدهای عملیاتی:

 .......... .......... (1-16)منابع گذاری از محل ساير درآمد سرمايه
          هاى ارزىو بدهی هادارايیيا تسويه از تسعیر  ناشى سود

 (2-16) عملیاتى
.......... .......... 

 .......... .......... حاصل از مديريت برنامه های عمر و مديريت سرمايه درآمد
 .......... ..........  درصد( 10)اقالم کمتر از  ساير

 .......... .......... 

   عملیاتی: هایهزینه
 (..........) (..........) هاى ارزى عملیاتىو بدهی هادارايیيا تسويه از تسعیر  ناشى زيان
.......... (..........) (..........) 
 (..........) (..........)  درصد( 10)اقالم کمتر از  ساير

 (..........) (..........) 

 

 
 

.......... (..........) 

صورت جداگانه تسعیر و افشاء دارايی ها و بدهی های ارزی به زيان ناشی از تسعیر با  و بدهی های ارزی ناشی از تسعیر دارايی ها سود -2-16
 می شود.

 

 

 

 

 

 

 شود.ت مديره براساس سال عملکرد )و نه براساس سال تصويب( به حساب هزينه منظور مییاپاداش ه 1
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  هزینه های مالی -17

 2×13 1×13 

 يالر میلیون ريال میلیون 

   های دریافتی:وام
 .......... .......... هابانک

 .......... .......... اشخاص وابسته

 .......... .......... ساير اشخاص
 .......... .......... 

 .......... .......... ایتعهدات اجاره سرمایه
............. .......... .......... 

 
 
 

.......... .......... 

 هاى غیرعملیاتىسایر درآمدها و هزینه -18

  

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 )..........( .......... هاى ثابت مشهود دارايی سود )زيان( ناشى از فروش
 .......... .......... درآمد اجاره

 )..........( .......... هاى ارزى غیرمرتبط با عملیاتها وبدهیدارايیيا تسويه سود )زيان( تسعیر 
 .......... .......... ساير درآمدهای غیرعملیاتی

 )..........( )..........( های غیرعملیاتیساير هزينه
 .......... .......... 

 
 مبنای محاسبه سود )زیان( پایه هر سهم -19

 
 میلیون ریال -13×1 میلیون ریال – 13×2 

 
سود )زیان( 

 عملیاتی

سود )زیان( 

 غیرعملیاتی

سود )زیان( 

 عملیاتی

سود )زیان( 

 غیرعملیاتی

 (..........) (..........) (..........) .......... قبل از مالیات)زيان( سود 

 .......... .......... .......... )..........( اثر مالیاتی

 (..........) (..........) (..........) .......... خالص )زيان( سود 

 .......... .......... .......... .......... میانگین موزون تعداد سهام

 (..........) (..........) .......... .......... سهمسود )زيان( پايه هر 
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 موجودى نقد  -20
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 
 .......... .......... (1-20) 1ريالی - هاموجودى نزد بانک
 .......... .......... (02-2) 1ارزی – هاموجودى نزد بانک
 .......... .......... هاگردانتنخواهو  موجودى صندوق
 .......... .......... وجوه در راه

 (..........) (..........) (32)يادداشتسپرده های مسدود شده  

 .......... .......... 

 ريالی -موجودی نزد بانک ها و موسسات مالی -1-20
                           

  
2×13 

 
1×13 

 موسسه /بانک
   

 ریالمیلیون 
   

 میلیون ریال

......    ......    ...... 

......    ......    ...... 

......    ......    ...... 

 جمع
   

...... 
   

...... 

                     

 
 ارزی –موجودی نزد بانک ها و موسسات مالی  -2-20
   

    
2×13 

 
1×13 

 موسسه /بانک
 

 نوع ارز
 

 مبلغ ارزی
 

 نرخ سود
 

 میلیون ریال
 

 مبلغ ارزی
 

 نرخ سود
 

 میلیون ریال

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 جمع
 

-  - 
 

- 
 

...... 
 

- 
 

-  ...... 

 
                      

 .مسدود شده است  ..........توسط  ..........میلیون ريال از موجودی نزد بانکها به دلیل  ..........مبلغ  -3-20
 انه افشاء شود.اگجدگردان ارزی داشته باشند بايد موجودی صندوق و تنخواه شرکت ها اگر   -4-20
 باشد که برای وصول به بانک ارائه شده است.می 13×29/12/2 تا تاريخ مربوط به چکهای ،وجوه در راه  -5-20
 

  

 

 مدت بدون سررسید )ديداری( در بانک است.گذاری کوتاهسرمايه موجودی فوق شامل سپرده 1
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 گذاران و نمایندگان از بیمه مطالبات -21
 2×13 1×13 

 جمع ارزی ریالی 
ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک
 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

       مدت:کوتاه

       اسناد دریافتنی:

       گذاران:بیمه

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :و کارگزاران نمایندگان
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       های دریافتنی:حساب
       گذاران:بیمه

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :و کارگزاران نمایندگان

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... (1-21)  مدتجمع کوتاه
       مدت:بلند

       اسناد دریافتنی:

       گذاران:بیمه

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :و کارگزاران نمایندگان

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       های دریافتنی:حساب
       گذاران:بیمه

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :و کارگزاران نمایندگان

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... بلندمدتجمع 

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... کلجمع 
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 توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زير است:با و کارگزاران  نمايندگان  ،ن ذاراگمطالبات از بیمه -1-21

 

سید رسر

 نشده

طبقه اول 

 از یک)کمتر 

 سال(

طبقه دوم 

 2تا  1بین )

 (سال

طبقه سوم 

 3تا  2بین )

 (سال

طبقه چهارم 

 3بیش از )

 جمع (سال

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... های دولتیسازمان

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) - الوصولذخیره مطالبات مشکوک

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 

 نمايندگان و کارگزارانمجموع مطالبات از بیمه گذاران و  درصد 5برابر که حداقل و کارگزاران  نمايندگان  ،گذاران بیمهمطالبات از  -1-1-21
 بشرح زير است: با توجه به بیمه نامه های جاری يا به اتمام رسیدهاست 

                      
 نام اشخاص

 
 بیمه نامه های جاری

 
 بیمه نامه های به اتمام رسیده

  
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

  
.......... 

 
.......... 

  
.......... 

 
.......... 

  
.......... 

 
.......... 

  
.......... 

 
.......... 

  
.......... 

 
.......... 

  
.......... 

 
.......... 

                  
 
 درصد 5برابر افشا شده( که حداقل  62)به استثنای اشخاص وابسته که در يادداشت  کارگزاراننمايندگان و  ،گذاراناز بیمه 1مطالبات -21-1-2

 است به شرح زير است: نمايندگان و کارگزارانگذاران و بیمهمجموع مطالبات از 
 2×13 1×13 

 جمع 

ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

 .......... (..........) .......... .......... 

     

 

 بات عام است و شامل حسابهای دريافتنی و اسناد دريافتنی می باشد.مطال 1
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 به تفکیک رشته و کارگزاران نمايندگان ،مطالبات از بیمه گذاران  -3-1-21
 

 ایرشته بیمه
 2×13  1×13 

 میلیون ريال  میلیون ريال  

      غیرزندگی:

 ......  ......  سوزیآتش

 ......  ......  باربری

 ......  ......  حوادث

 ......  ......  بدنه

 ......  ......  ثالث

 ......  ......  حوادث راننده

 ......  ......  درمان 

 ......  ......  کشتی

 ......  ......  مهندسی

 ......  ......  هواپیما

 ......  ......  نفت و انرژی

 ......  ......  مسئولیت

 ......  ......  ساير

 ......  ......  جمع

     زندگی:

 ......  ......  عمر زمانی

 ......  ......  و تشکیل سرمايهعمر 

 ......  ......  ساير

 ......  ......  جمع

 ......  ......  جمع کل
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 گران اتکاییگران و بیمهاز بیمه مطالبات -22

 
 
 

 2×13 1×13 

 جمع ارزی ریالی 
ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

       مدت:کوتاه
       اسناد دریافتنی:

       :داخلی
 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :خارجی
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

       های دریافتنی:حساب
       :داخلی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :خارجی
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... (1-22)مدتجمع کوتاه
       مدت:بلند

       اسناد دریافتنی:
       :داخلی

 .......... .......... - .......... .......... .......... وابستهاشخاص 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :خارجی
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

       های دریافتنی:حساب
       :داخلی

 .......... .......... - .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
       :خارجی
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
....... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 
 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... 

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... بلندمدتجمع 
 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... لجمع ک
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 گران اتکايی با توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زير است:گران و بیمهمطالبات از بیمه -1-22

 

سررسید 

 نشده

طبقه اول )کمتر 

 سال(از یک 

طبقه دوم )بین 

 سال( 2تا  1

طبقه سوم )بین 

 سال( 3تا  2

طبقه چهارم )بیش 

 جمع سال( 3از 

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) - الوصولذخیره مطالبات مشکوک

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 
 اعضاء:مربوط به قرارداد بیمه های مشترک فیمابین راهبر و مطالبات و بدهی های  -1-1-22

  2×13  1×13 

 میلیون ريال  میلیون ريال  

     بدهکاران حساب مشترک

     به تفکیک شرکت:

..........  ..........  .......... 

..........  ..........  .......... 

 ..........  ..........  جمع

     بستانکاران حساب مشترک

     به تفکیک شرکت:

..........  )..........(  )..........( 

..........  )..........(  )..........( 

 )..........(  )..........(  جمع

 0  0  جمع کل

 
درصد مجموع  10افشا شده( که حداقل برابر  62)به استثنای اشخاص وابسته که در يادداشت  گران اتکايیبیمهگران و مطالبات از بیمه -2-22
 است به شرح زير است: گران اتکايیبیمهگران و بیمهمطالبات از 

 2×13 1×13 

 جمع 

ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

.......... .......... (..........) .......... .......... 

 .......... (..........) .......... .......... 
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 از ذخایر فنی گران اتکاییسهم بیمه -23

 

 های زندگیبیمه های غیرزندگیبیمه 

 2×13 1×13 2×13 1×13 
 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

 (40)يادداشت  خسارت معوقاز ذخیره 
- - .......... .......... 

 (42 عايدنشده )يادداشتبیمه حقاز 
.......... .......... .......... .......... 

 (43)يادداشت  بیمه های عمر و تشکیل سرمايه از ذخیره رياضی
.......... .......... .......... .......... 

 
.......... .......... .......... .......... 

 
 

 هاپرداختو پیش هاسایر دریافتنی -24

 2×13 1×13 

 مبلغ 
ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال ها:سایر دریافتنی

     مدت:کوتاه

 .......... .......... - .......... وابسته اشخاص

 .......... .......... (..........) .......... ساير اشخاص

      .......... (..........) .......... .......... 
     بلندمدت:

 .......... .......... - .......... وابسته اشخاص

 .......... .......... (..........) .......... ساير اشخاص

 .......... (..........) .......... .......... 

 .......... .......... (..........) .......... (1-24)يادداشت جمع 

     ها:پرداختپیش

 .......... .......... - .......... پرداخت مالیاتپیش

.......... .......... - .......... .......... 

 .......... .......... - .......... جمع

 .......... .......... (..........) .......... جمع کل
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 به تفکیک ماهیت به شرح زير است: هاساير دريافتنی -1-24
  2×13  1×13 

  

ذخیره مطالبات   مبلغ

 الوصولمشکوک
 خالص  خالص 

میلیون   ها:سایر دریافتنی
 ريال

 میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال 

         مدت:کوتاه

 ..........  ..........  -  ..........  اسناد دريافتنی

 ..........  ..........  -  ..........  سپرده اتکايی قبولی

 ..........  ..........  -  ..........  گذاریهای سرمايهبهادار و سپردهسود دريافتنی بابت اوراق 

.......  ..........  )..........(  ..........  .......... 

 ..........  ..........  )..........(  ..........  ساير
  ..........  ..........  ..........  .......... 

         بلندمدت:

 ..........  ..........  -  ..........  اسناد دريافتنی

.......  ..........  )..........(  ..........  .......... 

 ..........  ..........  )..........(  ..........  ساير
  ..........  )..........(  ..........  .......... 
  ..........  )..........(  ..........  .......... 

 با توجه به زمان تاخیر در پرداخت به شرح زير است: هاساير دريافتنی -2-24

 

سررسید 

 نشده

طبقه اول 

)کمتر از یک 

 سال(

طبقه دوم 

 2تا  1)بین 

 سال(

طبقه سوم 

 3تا  2)بین 

 سال(

طبقه چهارم 

 3)بیش از 

 جمع سال(

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... اسناد دريافتنی
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ساير 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........) - الوصولذخیره مطالبات مشکوک

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 کلیه مطالبات غیر بیمه ای ذکر میشود. ،الزم به ذکر است که در اين يادداشت
 

 تسهیالت اعطایی به اشخاص -25
 2×13 1×13 

 
 مانده

سود و کارمزد 

 سود معوق های آتیسال

ذخیره مطالبات 

 خالص خالص الوصولمشکوک

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

 .......... .......... )..........( .......... )..........( .......... بیمه گذارانتسهیالت اعطايی به 

 تسهیالت اعطايی به نمايندگان
 تسهیالت اعطايی به کارکنان

.......... 

.......... 
)..........( 
)..........( 

- 
.......... 

)..........( 
)..........( 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

 .......... )..........( .......... )..........( .......... .......... 
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 بر حسب حصه بلندمدت و کوتاه مدت: تسهیالت اعطایی -1-25
  2×13  1×13 

  
 جمع  جمع

 میلیون ريال  میلیون ريال  

     تسهیالت اعطایی به بیمه گذاران

 .............  .............  حصه بلندمدت

 .............  .............  حصه جاری

 
 .............  ............. 

     تسهیالت اعطایی به نمایندگان

 .............  .............  حصه بلندمدت

 .............  .............  حصه جاری

 
 .............  ............. 

 .............  .............  تسهیالت اعطایی به کارکنان

 .............  .............  بلندمدت حصه

 .............  .............  حصه جاری

 
 .............  ............. 

  .............  ............. 

 

 

 به تفکیک نوع وثیقه و تضمین: به اشخاص تسهیالت اعطایی -2-25

            
 

2×13 
 

1×13 

 

 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 
 نمايندگان

 
 ساير اشخاص

 
 جمع

 
 نمايندگان

 
 ساير اشخاص

 
 جمع

 .......... سپرده بلندمدت
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... اوراق مشارکت و سهام
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... االجراقراردادهای الزم
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... آالتزمین، ساختمان و ماشین
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... چک و سفته
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... ساير
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 .......... تسهیالت بدون وثیقه و تضمین
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 
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 در اوراق بهادارو سپرده های بانکی گذاریسرمایه -26

   

    
2×13 

 
1×13 

    
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

 سرمایه گذاری های جاری
 

 (1-26یادداشت)
 

..........  .......... 

 سرمایه گذاری های بلندمدت
 

 (2-26یادداشت)
 

..........  .......... 

 مدت بانکیگذاری کوتاههای سرمایهسپرده
 

 (3-26یادداشت)
 

..........  .......... 

 مدت بانکیگذاری بلندهای سرمایهسپرده
 

 (4-26یادداشت)
 

..........  .......... 

    
   

    
..........  .......... 

 

 

   جاریهاى گذاریسرمایه -1-26

 

 
 2×13  1×13  

 خالص  خالص  کاهش ارزش  بهای تمام شده 

میلیون   میلیون ريال  میلیون ريال  
 ريال

میلیون  
 ريال

در بازار  المعاملههاى جاری سریعگذاریسرمایه

 فرابورس(:و در بورس شده پذیرفته)
        

 .........  .........  -  1-  هاشرکت سهام

 .........  .........  -  *-  گذاری مشترکهای سرمايهواحدهای صندوق

 .........  .........  -  *-  ساير اوراق بهادار 

 .........  .........  -  -  المعامله در بازارهای جاری سريعگذاریجمع سرمايه

         های جاری در اوراق بهادار:گذاریسایر سرمایه

 .........  .........  )........(  .........  هاشرکت سهام

 .........  .........  )........(  .........  گذاری مشترکهای سرمايهواحدهای صندوق

 .........  .........  )........(  .........  ساير اوراق بهادار 

 .........  .........  )........(  .........  های جاری در اوراق بهادارگذاریجمع ساير سرمايه

های جاری در اوراق بهادار گذارىجمع سرمايه
 (1-1-26)يادداشت

 .........  )........(  .........  ......... 

 

 

 

 

 

 

روش اقل ا درج بهای تمام شده و ذخیره کاهش ارزش موضوعیت نداشته لیکن چنانچه از يابد، لذالمعامله به ارزش بازار انعکاس میهای سريعگذاریاز آنجا که سرمايه - 1
 شود مبالغ مربوط بايد درج گردد.بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده 
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 به شرح زیر است: در اوراق بهادارجاری  هایگذارىسرمایه -1-1-26

 

  میلیون ریال -13×2
میلیون  -13×1

 ریال

تعداد 
 سهام

 
درصد 
 مالکیت

بهای تمام  

 شده
 

کاهش 

 ارزش
 خالص  خالص 

در  المعاملههاى جاری سریعگذاریسرمایه

 فرابورس(:و در بورس شده پذیرفتهبازار )
           

 ها:شرکت سهام
           

 .......... شرکت .....
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... شرکت .....
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
- 

 
- 

 
.......... 

 
.......... 

گذاری های سرمايهواحدهای صندوق
 مشترک:

           
 .......... گذاری مشترک .....صندوق سرمايه

 
.......... 

 
- 

 
- 

 
.......... 

 
.......... 

 .......... .....گذاری مشترک صندوق سرمايه
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
- 

 
- 

 
.......... 

 
.......... 

 ساير اوراق بهادار:
           

 .......... اوراق اجاره .....
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... اوراق .....
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
- 

 
- 

 
.......... 

 
.......... 

المعامله های جاری سريعگذاریجمع سرمايه
 .......... در بازار

 
.......... 

 
- 

 
- 

 
.......... 

 
.......... 

های جاری در اوراق گذارىسایر سرمایه

            بهادار:
 ها:شرکت سهام

           
 .......... شرکت .....

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 

 .......... شرکت .....
 

.......... 
 

.......... 
 

)........( 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 

گذاری های سرمايهواحدهای صندوق
 مشترک:

           
 .......... گذاری مشترک .....صندوق سرمايه

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 

 .......... گذاری مشترک .....سرمايهصندوق 
 

.......... 
 

.......... 
 

)........( 
 

.......... 
 

.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 

 ساير اوراق بهادار:
           

 .......... اوراق اجاره .....
 

.......... 
 

.......... 
 

)........( 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... اوراق .....
 

.......... 
 

.......... 
 

)........( 
 

.......... 
 

.......... 

 .......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

)........( 
 

.......... 
 

.......... 

های جاری در اوراق گذاریجمع ساير سرمايه
 .......... بهادار

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 

های جاری در اوراق گذاریجمع سرمايه
 .......... بهادار

 
.......... 

 
.......... 

 
)........( 

 
.......... 

 
.......... 
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 هاى بلندمدتگذاریسرمایه -2-26

 2x13 1x13 

 
 بهای تمام شده

کاهش ارزش 

 مبلغ دفتری مبلغ دفتری انباشته

 میلیون ريال میلیون ريال ريالمیلیون  میلیون ريال 

 .......... .......... )..........( .......... ها گذاری در سهام شرکتسرمايه

 .......... .......... )..........( .......... گذاری در ساير اوراق بهادارسرمايه

 .......... .......... )..........( .......... بلندمدتهاى گذاریساير سرمايه

 .......... )..........( .......... .......... 

 
 

 هاهای بلندمدت در سهام شرکتگذاریسرمایه -1-2-26

های شرکت 

شده در پذیرفته

 بورس/فرابورس

2x13 1x13 

تعداد  

 سهام

درصد 

 بهای تمام شده گذاریسرمایه

کاهش ارزش 

 انباشته

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

مبلغ 

 دفتری

ارزش 

 بازار

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال    

 .......... .......... .......... .......... )..........( .......... ..... ..... √ شرکت .........

 .......... .......... .......... .......... )..........( .......... ..... ..... √ شرکت .........

 - .......... - .......... )..........( .......... ..... ..... شرکت .........
    .......... )..........( .......... .......... .......... .......... 

 
 

 های بلندمدت در سایر اوراق بهادارگذاریسرمایه -2-2-26

 ناشر
شده در پذیرفته

 13×1 13×2 نرخ سود نوع اوراق بورس/فرابورس

 میلیون ريال میلیون ريال درصد   

      های دولتی:شرکت
 .......... .......... .......... مشارکت - شرکت .......

 .......... .......... .......... ..........  شرکت .......

      ها:سایر شرکت
 .......... .......... .......... صکوک √ .......شرکت 

 .......... .......... .......... ..........  شرکت .......

      :گذاری مشترکهای سرمایهصندوقواحدهای 
 .......... .......... .......... - √ ........گذاری مشترک سرمايهصندوق 

 .......... .......... .......... -  ........ گذاری مشترکسرمايه صندوق

 
 

 
  .......... .......... 

 وثیقه يا و تضررمین عنوان به ،مشررارکت اوراق و بانکی هایسررپردهبه میزان ..... درصررد( از میلیون ريال ) ..... میزان -3-2-26

 . شده است استفاده تعهدات
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 مدت بانکیکوتاهگذاری های سرمایهسپرده -3-26 

  
2×13  

 
1×13 

 نرخ سود  مبلغ  نرخ سود  مبلغ  های ریالی نام بانک

 درصد  میلیون ریال  درصد  میلیون ریال  

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 

 

     
2×13  

 
1×31  

  مبلغ  مبلغ ارزی  نوع ارز  های ارزی نام بانک
نرخ 

 سود
  مبلغ  مبلغ ارزی 

نرخ 

 سود

 درصد  ریالمیلیون     درصد  میلیون ریال      

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

               

           

 مدت بانکیگذاری بلندهای سرمایهسپرده-4-26

 

  
2×13  

 
1×13 

 نرخ سود  مبلغ  نرخ سود  مبلغ  نام بانک های ریالی

 درصد  میلیون ریال  درصد  میلیون ریال  

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 

 

     
2×13  

 
1×13  

  مبلغ  مبلغ ارزی  نوع ارز  نام بانک های ارزی
نرخ 

 سود
  مبلغ  مبلغ ارزی 

نرخ 

 سود

 درصد  ریالمیلیون     درصد  میلیون ریال      

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 
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  ایه گذاری و تسهیالت:متخصیص سر -5-26
  های بانکی و امالک و تسهیالت اعطايی به اشخاص به تفکیک منابع به شرح زير است:گذاری در اوراق بهادار، سپردهسرمايه

 
 * قراردادهای سرمايه گذاری ناشی از بیمه های عمر و مديريت سرمايه

 
 
 
 

 2x13   1x13 

قراردادهای   ایاز محل منابع بیمه 

سرمایه 

 گذاری

از محل  

سایر 

 منابع

قراردادهای   ایاز محل منابع بیمه 

سرمایه 

 گذاری*

از محل  

سایر 

  منابع

ذخایر 

 ریاضی
 

ذخایر سایر

 ایبیمه
   

ذخایر 

 ریاضی
 

یر ذخاسایر

 ایبیمه
  

 (26) يادداشت های جاری:گذاریسرمایه
میلیون 
 ريال

 
میلیون 
 ريال

  میلیون ريال 
میلیون 
 ريال

 
میلیون 
 ريال

  میلیون ريال  میلیون ريال 
میلیون 
 ريال

المعامله در بازار )پذیرفته های جاری سریعگذاریسرمایه

 شده در بورس و فرابورس(:
               

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ها سهام شرکت

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... گذاری مشترکهای سرمايهندوقواحدهای ص

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ق بهادارساير اورا

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... المعامله در بازارهای جاری سريعگذاریجمع سرمايه

                های جاری در اوراق بهادار:گذاریسایر سرمایه

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ها شرکتسهام 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... گذاری مشترکهای سرمايهواحدهای صندوق

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... اوراق بهادارساير 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... های جاری در اوراق بهادارگذاریسرمايهجمع ساير 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... مدت بانکی:گذاری کوتاههای سرمایهسپرده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ريالی -مدت بانکی گذاری کوتاههای سرمايهسپرده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ارزی -مدت بانکی گذاری کوتاهسرمايه هایسپرده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... مدت بانکیگذاری کوتاههای سرمايهسپرده جمع

                (26) يادداشت های بلندمدت:گذاریسرمایه

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ها )پذيرفته شده در بورس و فرابورس(شرکتسهام 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ق بهادار )پذيرفته شده در بورس و فرابورس(ساير اورا

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ها سهام شرکت

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ساير اوراق بهادار

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... يه گذاری های بلندمدتساير سرما

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ريالی -گذاری بلندمدت بانکی سرمايه هایسپرده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... ارزی -گذاری بلندمدت بانکی سرمايه هایسپرده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... جمع

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... (27گذاری در امالک )يادداشتسرمايه

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... (25 عطايی به نمايندگان )يادداشتالت اتسهی

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... (25عطايی به کارکنان )يادداشت هیالت اتس

های عمر وتشکیل عطايی از محل بیمهتسهیالت ا
 (25)يادداشت  سرمايه

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 
 

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

 39یادداشت
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 (سهامى عام)نمونه بیمه شرکت 

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

13×2اسفند 29سال مالى منتهى به 

47 

 

 

  گذاری در امالکسرمایه -27

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... در ..........واقع مربع  يک قطعه زمین به مساحت .......... متر
 .......... .......... ...........ساختمان واقع در 

 .......... .......... ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و امالک و مستغالتمشارکت مدنی در طرح

 .......... .......... پرداخت خريد امالکپیش
............. .......... .......... 

 .......... .......... 

 

باشد میو ..... درصد سهم شريک درصد سهم شرکت  .....مشارکت در پروژه ساختمانی ........ با شرکت ........ به صورت  -1-27

برابر ........ میلیون ريال است و مخارج  صورت وضعیت مالیکه ..... درصد تکمیل بوده و کل مخارج انجام شده در پروژه تا تاريخ 
  ه برابر ........ میلیون ريال است.برآوردی الزم برای تکمیل پروژ

 
 

 سایر سرمایه گذاری ها -28

 

 

 

 

 

 

دارایی هایی غیرجاری نگهداری شددده برای فروش و بدهی های مرتبب با دارایی هایی غیرجاری نگهداری شددده  -29

 برای فروش

 

    
2×13 

 
1×13 

    
 میلیون ريال

 
 میلیون ريال

    زمین و ساختمان
..........  .......... 

................    
..........  .......... 

  دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
..........  .......... 

 ..........  .......... بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
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 (عام سهامی)نمونه بیمه  شرکت

 مالی صورتهای توضیحی هاییادداشت

 13×2 اسفند   29 به منتهی مالی سال

48 

 

 )مبالغ به میلیون ریال( مشهود ثابت هاىدارایی -30

 مبلغ دفتری و کاهش ارزش انباشتهانباشته استهالک  مبلغ تجدید ارزیابی   یا بهای تمام شده 

 

مانده در 

 افزایش ابتدای سال

افزایش )کاهش( ناشی 

 شدهفروخته از تجدید ارزیابی

نقل و انتقاالت و 

 سایر تغییرات

 مانده در

 سال پایان

 مانده در

 ابتدای سال

استهالک و 

 شدهفروخته کاهش ارزش

 و تانتقاالونقل

 تغییرات سایر

 مانده در

 13×1 13×2 پایان سال

 .......... .......... - - - - - .......... )..........( )..........( .......... .......... .......... زمین

 .......... .......... .......... )..........( - .......... .......... .......... )..........( - .......... .......... .......... ساختمان

 - .......... .......... - - ..........  .......... .......... - - .......... - ای(ساختمان )اجاره سرمايه
 .......... .......... .......... - - .......... .......... .......... .......... - - .......... .......... وسايل نقلیه

 .......... .......... .......... - - .......... .......... .......... .......... - - .......... .......... منصوبات اثاثه و

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... )..........( (..........) .......... .......... .......... 

 .......... ..........  .......... )..........( - - .......... .......... دارايی در جريان تکمیل

  .......... )..........( - - .......... .......... ایسرمايههایپرداختپیش
 

.......... .......... 

 .......... .......... .......... )..........( - - .......... .......... ایاقالم سرمايه

 .......... .......... .......... )..........( )..........( .......... .......... .......... )..........( (..........) .......... .......... .......... 
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 (عام سهامی)نمونه بیمه  شرکت

 مالی صورتهای توضیحی هاییادداشت

 13×2 اسفند   29 به منتهی مالی سال

49 

 

 

 
 

شهود تا ارزش  دارايی -1-30 سیل و زلزله از     ..........هاى ثابت م شى از حريق،  میلیون ريال در مقابل خطرات احتمالى نا
 برخوردار است. نزد شرکت ............................ اىپوشش بیمه

میلیون ريال تحت  ..........مورد تجديد ارزيابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ  13×2سررال  در زمین و سرراختمان -2-30
صل    ها دارايیارزيابى  عنوان مازاد تجديد سرف سود و زيان جامع نیز     طبقه حقوق مالکانهدر  صورت  شده و در  بندى 
بر . مقايسرره مبلغ دفتری زمین و سرراختمان مبتنی بر روش تجديد ارزيابی با مبلغ دفتری مبتنی انعکاس يافته اسررت

 روش بهای تمام شده به شرح زير است:
 

 میلیون ریال -13×1  میلیون ریال -13×2 

 
 بر مبنای 

 بهای تمام شده

 بر مبنای 

 تجدید ارزیابی

 بر مبنای 

 بهای تمام شده

 بر مبنای 

 تجدید ارزیابی

 - .......... .......... .......... زمین

 - .......... .......... .......... ساختمان

 .......... .......... .......... - 

 
 

 باشد.ها میبانک وثیقهدر  ..........در قبال  به مبلغ دفتری ..... میلیون ريالساختمان  و زمین -3-30
شرکت ..........        -4-30 شرکت واقع در .......... به مبلغ دفتری ........ میلیون ريال، از  ستفاده  ساختمان اداری مورد ا زمین و 

 افته است.خريداری شده لیکن مالکیت آن تاکنون به شرکت انتقال نی
های شرررکت به متراژ ....... متر مربع واقع در .......... به مبلغ دفتری ........ میلیون ريال به دلیل يکی از سرراختمان -5-30

 .......... تحت تصرف .......... قرار دارد.
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 (عام سهامی)نمونه بیمه  شرکت

 مالی صورتهای توضیحی هاییادداشت

 13×2 اسفند   29 به منتهی مالی سال

50 

 

                                                                                                مشهودنا  هاىدارایی -31

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                                                 

 

 مبلغ دفتری استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته یا مبلغ تجدید ارزیابی شده  شده تمام بهای 

 
مانده در 

 شدهفروخته افزایش ابتدای سال

 مانده در

 پایان سال

مانده در 

 ابتدای سال

 استهالک و

 شدهفروخته کاهش ارزش

مانده در پایان 

 13×1 13×2 سال

 .......... .......... - - - - .......... - - .......... حق امتیاز خدمات عمومی

 .......... .......... - - - - .......... - .......... .......... سرقفلی محل کسب

 .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( .......... .......... ایافزار رايانهنرم

 .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... 

 

 
                                                   هاسایر دارایی -32

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... 1شدهوجوه بانکی مسدود 

 .......... .......... سپرده نزد صندوق دادگستری
 .......... .......... سوزی(های باربری، اتومبیل و آتشاقالم بازيافتی )رشته

 .......... .......... ساير

 .......... .......... 

 

 دسترس باشد.قابل صورت وضعیت مالیرود ظرف يک سال از تاريخ بانکی مسدود شده وجوهی است که انتظار نمی وجوه 1.
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

51 

 

 گذاران و نمایندگان به بیمه بدهی -33
 2×13 1×13 

 جمع جمع ارزی ریالی 
 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

     مدت:کوتاه
     :پرداختنیاسناد 

     :گذارانبیمه
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :نمایندگان و کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     :پرداختنیهای حساب
     :گذارانبیمه

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :نمایندگان و کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... مدتجمع کوتاه
     مدت:بلند

     :پرداختنیاسناد 
     :گذارانبیمه

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :نمایندگان و کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     :پرداختنیهای حساب
     :گذارانبیمه

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :نمایندگان و کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... نمايندگان
 .......... .......... .......... .......... کارگزاران

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... بلندمدتجمع 

 کلجمع 
.......... .......... .......... .......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

52 

 

 به شرح زير است: نوع حساببر حسب  و کارگزاران نمايندگان، گذاران بدهی به بیمه -1-33

 
2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... خسارت پرداختنی
 .......... .......... گذارانپرداخت بیمهپیش

 .......... .......... کارمزد پرداختنی
 .......... .......... بیمه برگشتیحق
 .......... .......... های دريافتیسپرده

 .......... .......... ساير 

 
.......... .......... 

 

 درصد 5برابر افشا شده( که حداقل  62)به استثنای اشخاص وابسته که در يادداشت و کارگزاران  نمايندگان، گذاران بیمهبدهی به  -2-33
 است به شرح زير است:و کارگزاران  گذاران و نمايندگانبدهی به بیمهمجموع 

 
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

 .......... .......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

53 

 

 گران اتکاییبیمهگران و به بیمه بدهی -34
 2×13 1×13 

 جمع جمع ارزی ریالی 
 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال 

     مدت:کوتاه
     :پرداختنیاسناد 

     داخلی:
 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     خارجی:
....... .......... .......... .......... .......... 
....... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     :پرداختنیهای حساب
     داخلی:

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     خارجی:
....... .......... .......... .......... .......... 
....... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... مدتجمع کوتاه
     مدت:بلند

     :پرداختنیاسناد 
     :داخلی

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :خارجی
....... .......... .......... .......... .......... 
....... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

     :پرداختنیهای حساب
     :داخلی

 .......... .......... .......... .......... اشخاص وابسته
 .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... 
     :خارجی
....... .......... .......... .......... .......... 
....... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... 
 .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... بلندمدتجمع 

 کلجمع 
.......... .......... .......... .......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

54 

 

درصد مجموع  10افشا شده( که حداقل برابر  62)به استثنای اشخاص وابسته که در يادداشت  گران اتکايیگران و بیمهبیمهبدهی به  -1-34
 است به شرح زير است: گران اتکايیگران و بیمهبیمه

 
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

 .......... .......... 

 

 پرداختنی مالیات -35
 

 میلیون ریال – 13×2

1×13 - 
 ریالمیلیون

 سال مالی تشخیص نحوه

 )زیان( سود
 ابرازی

 مشمول درآمد
 مالیات ابرازی

 لیاتما مالیات
 مانده پرداختنی پرداختی قطعی تشخیصی ابرازی پرداختنی

 الرأسعلی .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... 13×0

 رسیدگی به دفاتر .......... .......... .......... - .......... .......... .......... .......... 13×1

 رسیدگی نشده .......... .......... - - - .......... .......... .......... 13×2

 های مالیاتیپرداختپیش

.......... ..........  

)..........( )..........(  

.......... ..........  

 
 قطعى و تسويه شده است. 13×0هاى قبل از شرکت براى کلیه سال بردرآمد مالیات -1-35
مالیاتى  اختالفحل  اتاعترا  کرده و موضوع توسط هی 13×0مالیات تشخیصى براى عملکرد سال مالى  بهنسبت  شرکت -2-35

 در دست رسیدگى است.
.......... میلیون ريال( در وجه  13×1مانده مالیات پرداختنی در پايان سال شامل .......... میلیون ريال اسناد پرداختنی )سال  -3-35

 باشد.میسازمان امور مالیاتی 
سال مورد گزارش بالغ بر .......... میلیون ريال کمتر از مجموع برگ  وجمع مبالغ پرداختی  -4-35 شخیص يا  پرداختنی در پايان  های ت

ای بابت آنها در مالیاتی مربوط به شرح زير است که مورد اعترا  قرار گرفته، لذا ذخیره   ه امورقطعی مالیاتی صادره توسط ادار  
 منظور نشده است.ها حساب

 

مالیات پرداختی و 
 پرداختنی

مالیات تشخیصی/ 
 قطعی

اداره مازاد مورد مطالبه 
 مالیاتی امور

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

......... ......... ......... 

......... ......... ......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

55 

 

 سود سهام پرداختنى -36

         2×13 
 

 1×13 

 میلیون ريال پرداخت نشده:مانده 
 

 میلیون ريال

 .......... 13×1سال 
 

- 
 .......... 13×0سال 

 
.......... 

 .......... 13×0های قبل از سال
 

.......... 

 .......... کل سود سهام پرداختنی
 

.......... 

    
 .......... بدهکاران

 
.......... 

 .......... اسنادپرداختنی
 

.......... 

 .......... کل سود سهام پرداختنی
 

.......... 

  

 مبلغ .......... ريال است. 13×0مبلغ .......... ريال و در سال  13×1سود نقدی هر سهم در سال  -1-36
 

 تسهیالت مالى  -37
 میلیون ریال -13×1  میلیون ریال -13×2 

 جمع بلندمدت جاری جمع بلندمدت جاری 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... دريافتیتسهیالت
 - - - .......... .......... .......... ایسرمايه اجاره تعهدات
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

 :به شرح زیر است تسهیالت دریافتى برحسب مبانى مختلف -1-37

 

 :کنندگان تسهیالتبه تفکیک تأمین -1-1-37
 میلیون ریال -13×1 میلیون ریال -13×2 

 جمع ارزی ریالی جمع ارزی ریالی 

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... هابانک
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... وابسته  اشخاص

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( آتی ىهاسال کارمزد و سود

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( حصه بلندمدت

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... حصه جارى
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... معوق جرائم و کارمزد سود،

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

56 

 

 :به تفکیک نوع وثیقه -2-1-37
 2×13 

 میلیون ريال 

 .......... آالتساختمان و ماشین ،زمین
 .......... چک و سفته

.......... .......... 

 .......... 

 .......... تسهیالت بدون وثیقه

 .......... 

 
 

اره، باشد. طبق قرارداد اجاز طريق اجاره به شرط تملیک می، خودرو،... ( ساختمان) دارايی های ثابتای مرتبط با تحصیل تعهدات اجاره سرمايه -2-37
يان باشد و ضمناً اختیار خريد دارايی با پرداخت مبلغ .......... میلیون ريال در پامدت قرارداد .......... سال، مبلغ اجاره ساالنه .......... میلیون ريال می

  ت.قرارداد به خريدار اعطا شده اس
 

 هاپرداختنیسایر  -38

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

   مدت:کوتاه

 .......... .......... وابسته اشخاص

 .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... 
 

 عوارض پرداختنی:
 
 

 بلندمدت:

 
 
.......... 

 
 
.......... 

 .......... .......... وابسته اشخاص

 .......... .......... ساير اشخاص

 .......... .......... 

 .......... .......... 
 ها بر حسب ماهیت به شرح زير است:ساير پرداختنی -1-38

 

 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

   مدت:کوتاه -1-1-38
 .......... ..........  داختنىپر اسناد
 .......... .......... تکلیفى هاىمالیات

 .......... .......... مالیات ارزش افزوده
 .......... .......... سپرده اتکايی واگذاری

 .......... .......... بیمه پرداختنیحق
 .......... .......... های پرداختنیهزينه
........... 
 ساير
 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

57 

 

 عوارض پرداختنی: -2-1-38
 

 )بندالف(های بدنیعوار  سهم صندوق تامین خسارت
 )بندب(های بدنیجرايم صندوق تامین خسارت

 عوار  پرداختنی به وزارت بهداشت

.......... 

.......... 

.......... 

......... 

........... 
.......... 

 .......... .......... به نیروی انتظامی عوار  پرداختنی
........ .......... .......... 
 .......... .......... ساير
 .......... .......... 

   :بلندمدت -3-1-38
 .......... ..........  داختنىپر اسناد
........ .......... .......... 
 .......... .......... ساير

 .......... .......... 
 
 
 
 

.......... .......... 

 مدیریت سرمایهبدهی بابت بیمه عمر و  -39

 
  2×13  1×13 

 میلیون ريال  میلیون ريال  

 ..........  ..........  ابتدای سالدرمانده 

 ..........  ..........  وجوه دريافتی از بیمه گذاران

 ..........  ..........  (5-26وجوه )يادداشتوجوه حاصل از سرمايه گذاری و مديريت 

  مانده پایان سال
..........  .......... 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

58 

 

 

 

 بیمه عایدنشدهذخیره حق  –نشده های منقضیذخیره ریسک – خسارت معوقذخیره  - 40-42
 

        

 

 
  

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال - 13×2 

  بیمه عایدنشدهذخیره حق  های منقضی نشدهذخیره ریسک  بدهی )ذخیره( خسارت معوق 

 جمع کل
خسارت گزارش  

 شده پرداخت نشده
شده خسارت واقع 

 گزارش نشده
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
سال  

 جاری
های سال 

 آتی
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  سوزیآتش

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  باربری

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  بدنه

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ثالث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث راننده

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  درمان 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مهندسی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  هواپیما

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  نفت و انرژی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مسئولیت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ساير)غیرزندگی(

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  عمر زمانی
  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 یادداشت

9-A 
یادداشت
10-B 
 

یادداشت
5-c 
 

یادداشت
6-F 
 

یادداشت
5-E 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال - 13×1 

  بیمه عایدنشدهذخیره حق  های منقضی نشدهذخیره ریسک  بدهی )ذخیره( خسارت معوق 

 جمع کل
خسارت گزارش  

 شده پرداخت نشده
شده خسارت واقع 

 گزارش نشده
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
سال  

 جاری
های سال 

 آتی
سهم   جمع 

 نگهداری
سهم  

 اتکایی
 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  سوزیآتش

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  باربری

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  بدنه

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ثالث

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  حوادث راننده

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  درمان 

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مهندسی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  کشتی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  هواپیما

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  نفت و انرژی

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  مسئولیت

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... ساير)غیرزندگی(

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  عمر زمانی
  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 یادداشت

9-A/ 

یادداشت
10-B/ 

 

یادداشت
5-c/ 
 

 
یادداشت
5-E/ 
 

یادداشت
6-F/ 
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

60 

 

 عمر وتشکیل سرمایههای ذخیره ریاضی بیمه -43

    
  

 میلیون ریال -13×2
 

 میلیون ریال -13×1
  

 جمع
 

سهم 
 نگهداری

 
 سهم اتکايی

 
 جمع

 
 سهم نگهداری

 
 سهم اتکايی

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  عمر و تشکیل سرمايه

.........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .......... 

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  بیمه نامه های سررسید شده

 ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  حصه بلندمدت

 

    

 فنی سایر ذخایر -44

 1خطرات طبیعیو  فنی تکمیلیحق بیمه برگشتی و ذخیره  هذخیر  -44-1

 ایرشته بیمه

 مبالغ به میلیون ریال – 13×1  مبالغ به میلیون ریال – 13×2 

ذخیره حق بیمه   

 برگشتی
ذخیره فنی تکمیلی   

 و خطرات طبیعی
ذخیره حق بیمه    جمع 

 برگشتی
ذخیره فنی تکمیلی   

 و خطرات طبیعی
 

 جمع

           غیرزندگی:
 

 

 ........  ........  ........  ........  ........  سوزیآتش
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  باربری
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  حوادث
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  بدنه
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  ثالث
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  حوادث راننده
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  درمان 
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  کشتی
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  مهندسی
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  هواپیما
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  نفت و انرژی
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  مسئولیت
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  ساير
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  جمع
 

........ 

           زندگی:
 

 

 ........  ........  ........  ........  ........  عمر زمانی
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  عمر و تشکیل سرمايه
 

........ 

........  ........  ........  ........  ........  ........ 
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  جمع
 

........ 

 ........  ........  ........  ........  ........  جمع کل
 

........ 

 

 

 

 
 

  .شودبیمه به حساب گرفته می شورايعالی 58نامه شماره که طبق آيین حق بیمه برگشتی و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی ذخیره 1
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

61 

 

 منافعذخیره مشارکت در   -2-44
 

  
 مانده  گران اتکايیبیمه  نمايندگان  گذارانبیمه

رشته 
 ایبیمه

 2×13  1×13 

 
2×13  1×13 

 
2×13  1×13 

 
2×13  1×13 

  
میلیون 
 ريال

میلیون  
  ريال

میلیون 
 ريال

میلیون  
  ريال

میلیون 
 ريال

میلیون  
  ريال

میلیون 
 ريال

میلیون  
 ريال

     غیرزندگی:
 

   
 

   
 

   

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  سوزیآتش

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  باربری

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  حوادث

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  بدنه

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ثالث

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  حوادث راننده

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  درمان 

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  کشتی

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  مهندسی

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  هواپیما

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  نفت و انرژی

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  مسئولیت

 .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ساير

 جمع
 

.........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... 
 زندگی:

 
   

 
   

 
   

 
   

 عمر زمانی
 

.........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... 
عمر و تشکیل 

 سرمايه
.........  ......... 

 
.........  ......... 

 
.........  ......... 

 
.........  ......... 

........ 
 

.........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... 

 جمع
 

.........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... 

 جمع کل
 

.........  .........  .........  .........  .........  .........  .........  ......... 

 
 

 
 

 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان -45
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 .......... .......... در ابتداى سال مانده

 )..........( )..........( شده طى سال پرداخت

 .......... .......... طی دوره تأمین شده ذخیره

 .......... .......... در پايان سال مانده
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

62 

 

 سرمایه -46

مبلغ ........... و شده پرداخت با نام  یريال.......... سهم .......... ، شامل میلیون ريال..........  مبلغ 13×29/12/2سرمايه شرکت در 
 به شرح زير است: صورت وضعیت مالیسهامداران در تاريخ ترکیب  باشد.میسهم ........ ريالی در تعهد سهامداران 

 2×13 1×13 

 مالکیتدرصد  تعداد سهام مالکیتدرصد  تعداد سهام 

.......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... 

 .......... .......... .......... .......... درصد( 1سايرين )کمتر از 

 .......... 100 .......... 100 

 
 
 صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پايان سال -1-46

، افزايش بشرح ذيل (درصد.......... معادل )ريال  میلیون ..........ريال به  میلیون.......... طی سال مورد گزارش سرمايه شرکت از مبلغ 
 به ثبت رسیده است. 13×2.../.../يافته که در تاريخ 

  2×13  1×13 

 تعداد سهام  تعداد سهام  

 ...........  ...........  مانده ابتدای سال

     افزايش سرمايه از محل :

............  ...........  ........... 

............  ...........  ........... 

............  ...........  ........... 

 ...........  ...........  پايان سال مانده

 
 افزایش سرمایه درجریان -47

از  صاحبان سهام مورخ ..........العاده مصوبه مجمع عمومی فوقطی سال مالی مورد گزارش، سرمايه شرکت به موجب 
افزايش يافته و از اين بابت مبلغ .......... میلیون ريال در میلیون ريال ..........  مبلغبه سهامداران مبلغ افزايش سرمايه محل 
 در جريان انعکاس يافته است.افزايش سرمايه سرفصل 
 

 نام سهامدار

 
2×13 

 افزایش سرمایهمبلغ   درصد مالکیت 

..........  ..........  .......... 

..........  ..........  .......... 

..........  ..........  .......... 

 
 صرف سهام -48

حق تقدم از صاحبان سهام به  سلبافزايش سرمايه شرکت با  13×1العاده در سالطبق مصوبه مجمع عمومی فوق
التفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام به حساب صرف مابه گرديدمیزان ... درصد از محل فروش سهام تصويب و مقرر 

 سهام منظور گردد.
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

63 

 

 خزانهصرف سهام  -49
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 ........... - سالمانده ابتدای 

 ........... ........... سود حاصل از فروش

 )...........( - زيان حاصل از فروش

 ........... (...........) مانده انتقالی

 - ........... سالمانده پايان 

 

 اندوخته قانونى -50

مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل ، مهیب شورايعالیهای قانونی موسسات بیمه، مصوب اندوخته نامهنيیآ یدر اجرا
 10تا رسیدن به  قانونیموضوع نمايند. احتساب اندوخته قانونی از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته  بیستميک 

 درصد سرمايه مؤسسه الزامی است. 

  
2×13 / 29/12  

 
1×13 / 29/12  

 میلیون ریال  میلیون ریال  

 ..........  ..........  مانده در ابتدای سال

 ..........  ..........  انتقال از محل سود ويژه

 ..........  ..........  مانده در پايان سال

 
 ایسرمایهاندوخته  -51

مؤسسات بیمه مکلفند هر سال حداقل ، مهیب شورايعالیهای قانونی موسسات بیمه، مصوب اندوخته نامهنيیآ یدر اجرا
ای تا رسیدن به ای موضوع نمايند. احتساب اندوخته سرمايهيک دهم از سود خالص مؤسسه را به عنوان اندوخته سرمايه

ای به سرمايه افزوده شود کسر اندوخته مذکور تا درصد سرمايه مؤسسه الزامی است. در صورتی که اندوخته سرمايه 100
در صورتی که موضوع نمودن اندوخته قانونی با توجه به نصاب  باشد.درصد سرمايه جديد ضروری می 100 رسیدن به
ای هرسال به حداقل پانزده درصد سود خالص افزايش خواهد متوقف شود اندوخته سرمايهمذکور  نامهآيینشده در تعیین
 يافت.
 

  
2×13 / 29/12  

 
1×13 / 29/12  

 ریالمیلیون   میلیون ریال  

 ..........  ..........  مانده در ابتدای سال

 ..........  ..........  انتقال از محل سود ويژه

 ..........  ..........  مانده در پايان سال
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

64 

 

 ها سایر اندوخته -52

منظور تقويت بنیه مالى  است. مجمع عمومى شرکت به ........ها متشکل از اندوخته عمومى و اندوخته ساير اندوخته
و معادل .......... درصد از درصد از سود خالص را به اندوخته عمومى ..........  اساسنامه معادل..........  شرکت به موجب ماده

 هاى ياد شده طى سال مالى به شرح زير است:دهد. گردش حساب اندوختهتخصیص مىسود خالص به اندوخته ........ 
 

 

 جمع .......اندوخته  یاندوخته عموم

2×13 1×13 2×13 1×13 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

 .......... .......... .......... - .......... .......... ابتدای سالدر مانده
 )..........( - - - - - کاهش
 .......... .......... - - .......... .......... افزايش

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... مانده در پايان سال

 

 
 هادارایی مازاد تجدید ارزیابی -53

 

 میلیون ریال - 13×1 میلیون ریال – 13×2

مانده در 

 افزایش ابتدای سال

انتقال به سود 

 انباشته

در مانده 

 مانده در پایان سال پایان سال

 - .......... .......... .......... - زمین
 - .......... .......... .......... - ساختمان

 - .......... .......... .......... - 

 

 
 تفاوت تسعیرارز عملیات خارجی -54

.......... میلیون ريال( مربوط به واحد .......... مبلغ قبل سال )میلیون ريال  ..........مبلغ به تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 
باشد. اندوخته مزبور صرفاً در زمان واگذاری واحد عملیات خارجی ياد شده، قابل انتقال به سود می.......... مستقر در کشور 
جامع انعکاس  سود )زيان( رد گزارش در از اين بابت مبلغ .......... میلیون ريال طی سال مالی مو باشد.)زيان( انباشته می

 يافته است.
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 سهام خزانه -55

 2×13 1×13 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 

 میلیون ريال  سهم    میلیون ريال   سهم     
 .......... .......... .......... .......... سالمانده ابتدای 

 .......... .......... .......... .......... سالخريد طی 

 .......... .......... .......... .......... سالفروش طی 

 .......... .......... .......... .......... سالمانده پايان 

 
، سهام شناور زانیبراساس متواند می شرکت، کشور ینظام مال یو ارتقا ريپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 28طبق ماده 

خريد و فروش کنند.  یو تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهدار یداري( از سهام خود را خر%10)تا سقف ده درصد 
 به نسبت گیرد. شرکتنامه و دستورالعمل اجرايی خريد، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت میسهام خزانه طبق آيین

 هیچ دريافت حق انحالل زمان در و ندارد را جديد سهام خريد در تقدمحق و بوده مجامع در رای حق فاقد خزانه، سهام
 .گیردنمی تعلق سودی سود، تقسیم موقع در خزانه سهام به. ندارد دارايی گونه
 
 

 اصالح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی -56

 اصالح اشتباهات: -1-56

 
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 

 -              )..........(  13×1در سال  .......اصالح هزينه استهالک 

 )..........( )..........( 13×.اصالح ذخیره مالیات عملکرد سال 

 )..........( )..........( 

 

 :تغییر در رویه های حسابداری -2-56
را به  13×2سال زيان  /سود ،تغییر يافته است. اتخاذ روش جديد .......به روش  .......از روش  .......روش  13×2در سال 

 داده است. کاهش /. میلیون ريال افزايش........مبلغ ..
 

 تجدید طبقه بندی : -3-56
تسهیالت مالی جاری به مبلغ ...... میلیون ريال به اشتباه در سرفصل تسهیالت مالی بلندمدت طبقه در سال )های( قبل 
 بودکه اين موضوع در اقالم مقايسه ای اصالح شد.بندی شده 

 
هاى مالى اى مربوط در صورتبه منظور ارائه تصويرى مناسب از وضعیت مالى و نتايج عملیات، کلیه اقالم مقايسه -4-56

در سال های مالی ارائه شده ای بعضاً با صورتو به همین دلیل اقالم مقايسه اى اصالح و ارائه مجدد شده استمقايسه
  مالی قبل مطابقت ندارد.
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  13×29/12/1اصالح و ارائه مجدد صورتهای مالی  -1-4-56

        
 مبالغ به میلیون ریال

  

 

 
طبق 

صورتهای 

 مالی
 

 تعدیالت
 

)تجدید ارائه 

 شده(

 

 

29/12/1×13 
 

اصالح 

 اشتباهات
 

تغییر در رویه 

 های حسابداری
 

تجدید 

 طبقه بندی
 

جمع 

 تعدیالت
 

29/12/1×13 

 صورت بضع ت مالی

 

           

 دارایی های ثابت مشهود

 

.......... 
 

)..........( 
 

- 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 مالیات پرداختنی

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 تسهیالت مالی جاری

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 تسهیالت مالی بلندمدت 

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

)..........( 
 

)..........( 
 

.......... 

 سود انباشته

 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 صورت سود ب زیان

 

           
هزینه های فروش، اداری و 

 عمومی
 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 سود پایه هر سهم
 

.......... 
 

)..........( 
 

- 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 صورت سود ب زیان جامع
            

 سود خالص
 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 
 
  13×29/12/0اصالح و ارائه مجدد صورتهای مالی  - 2-4-56

 

        
 مبالغ به میلیون ریال

  

 

 
طبق صورتهای 

 مالی
 

 تعدیالت
 

)تجدید ارائه 

 شده(

 

 

29/12/0×13 
 

اصالح 

 اشتباهات
 

تغییر در رویه 

 های حسابداری
 

تجدید 

 طبقه بندی
 

جمع 

 تعدیالت
 

29/12/0×13 

 صورت بضع ت مالی

 

           

 دارایی های ثابت مشهود

 

.......... 
 

)..........( 
 

- 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 مالیات پرداختنی

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 تسهیالت مالی جاری

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 
 

.......... 

 تسهیالت مالی بلندمدت 

 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

)..........( 
 

)..........( 
 

.......... 

 سود انباشته

 

.......... 
 

)..........( 
 

.......... 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 صورت سود ب زیان

 

           
هزینه های فروش، اداری و 

 عمومی
 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 

 سود پایه هر سهم
 

.......... 
 

)..........( 
 

- 
 

- 
 

)..........( 
 

.......... 

 صورت سود ب زیان جامع
            

 سود خالص
 

.......... 
 

.......... 
 

- 
 

- 
 

.......... 
 

.......... 
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 نقد حاصل از عملیات -57
  2×13  1×13 

 میلیون ريال  میلیون ريال  

 ..........  ..........  سود خالص

      :تعدیالت

 ..........  ..........  زيان )سود( ناشی از فروش دارايی های ثابت مشهود/نامشهود                       

 ..........  ..........  زيان )سود( ناشی از فروش سرمايه گذاری ها

 ..........  ..........  های نامشهودمشهود و دارايیهای ثابت استهالک دارايی

 ..........  ..........  خالص افزايش در ذخیره مزاياى پايان خدمت کارکنان

 ..........  ..........  کاهش ارزش دارايی های غیرجاری

 ..........  ..........  سودسهام

 ..........  ..........  سرمايه گذاری بانکیسود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده های 

 ..........  ..........  سود ناشی از تسهیالت اعطايی به ديگران

 ..........  ..........  درآمد )هزينه( ناشی از ارزيابی سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله به ارزش بازار
 ..........  ..........  اتیبا عمل رمرتبطیغ یارز یها یها و بده يیدارا هيتسو اي ری)سود( تسعانيز

 ..........  ..........  جمع تعدیالت

     :تغییرات در سرمایه در گردش

 ..........  ..........  گذاران و نمايندگانکاهش )افزايش( مطالبات از بیمه

 ..........  ..........  گران اتکايیگران و بیمهکاهش )افزايش( مطالبات از بیمه

 ..........  )..........(  گران اتکايیکاهش )افزايش( سهم بیمه

 ..........  )..........(  هاپرداختهای عملیاتی و پیشکاهش )افزايش( ساير دريافتنى

 ..........  )..........(  کاهش )افزايش( ساير دارايی ها

 )..........(  ..........  گذاران و نمايندگانبیمهافزايش )کاهش( بدهی به 

 )..........(  ..........  گران اتکايیگران و بیمهافزايش )کاهش( بدهی به بیمه

 )..........(  ..........  های عملیاتى افزايش )کاهش( ساير پرداختنى

 ..........  )..........(  افزايش )کاهش( بدهی بابت بیمه عمر و تشکیل سرمايه

 ..........  )..........(  افزايش )کاهش( بدهی )ذخیره( خسارت معوق 

 )..........(  ..........  نشدههای منقضیافزايش )کاهش( ذخیره ريسک

 )..........(  ..........  افزايش )کاهش( ذخیره حق بیمه عايدنشده

 )..........(  ..........  های عمر وتشکیل سرمايهافزايش )کاهش( ذخیره رياضی بیمه

 )..........(  ..........  افزايش )کاهش( ذخیره حق بیمه برگشتی

 )..........(  ..........  افزايش )کاهش( ذخیره مشارکت در منافع

 ..........  )..........(  افزايش )کاهش( ذخیره فنی تکمیلی وخطرات طبیعی

 ..........  ..........  در سرمایه در گردش جمع تغییرات

 ..........  ..........  نقد حاصل از عملیات

 مبادالت غیرنقدى -58

 مبادالت غیرنقدى عمده طى سال به شرح زير است:
 2×13 1×13 

 میلیون ريال میلیون ريال 
 .......... .......... افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده بستانکاران

 - ..........  ای ساختماناجاره سرمايه
.......... .......... - 
 
 

.......... .......... 
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  مدیریت سرمایه و ریسک ها -59

مصوب شورای عالی بیمه مبنی بر اجرای  93شرکت بیمه .................... به عنوان يک پذيرنده ريسک در بازار بیمه بر اساس آيین نامه 
اصول حاکمیت شرکتی دارای کمیته ريسک است. کمیته ريسک شرکت بر اساس موازين تعیین شده از طريق مديريت ريسک ، 
ريسک های شرکت را پايش نموده و استراتژی مديريت ريسک و کنترل های داخلی الزم را ارايه می نمايد که توسط مديريت 

شود . برای حفاظت و افزايش منافع ذينفعان ، کمیته  اطمینان حاصل میحسابرسی و کمیته حسابرسی شرکت از اجرای صحیح آن 
ريسک همواره مراقبت می نمايد که رابطه منطقی بین سرمايه شرکت و ريسک های پذيرفته شده برقرار باشد . گزارش محاسبات 

ای عالی بیمه مصوب شور 69مجموع ريسک های پذيرفته شرکت در مقايسه با سرمايه از طريق روش های تعیین شده در آيین نامه 
بر اساس آخرين صورتهای مالی حسابرسی شده در سال مورد گزارش به عنوان گزارش توانگری شرکت توسط هیات مديره شرکت 

 تهیه و پس از اظهار نظر حسابرس قانونی به تايید بیمه مرکزی خواهد رسید و سپس در سايت شرکت منتشر خواهد شد. 
یه و توسط هیات مديره برای اعمال در سال مالی بعد به تصويب خواهد رسید .با عنايت سیاست های الزم توسط کمیته ريسک ته

به گزارش توانگری شرکت و قرار گرفتن نسبت توانگری آن در سطح ............ شرکت نیارمند تامین سرمايه و تعديل ريسک های 
 خود نیست / است . 

کمیته مديريت ريسک شرکت ، ساختار ريسک ها و تناسب آن با سرمايه شرکت را مطابق برنامه نتظیم شده و حداقل هر شش ماه 
 يکبار بررسی می کند. 

 

 :مالیتوانگری  1-59
ابق مط 13×1آخرين بررسی های انجام شده بر اساس گزارش توانگری شرکت توسط هیات مديره بر مبنای صورتهای مالی ../../ 

مصوب شورای عالی بیمه حاکی از  نسبت .......... توانگری مالی و قرار گرفتن شرکت در سطح ....... توانگری به شرح  69آيین نامه 
 ذيل است . 

گزارش تفصیلی مربوط به محاسبات ريسک های موسسه بیمه بر اساس آيین نامه توانگری تهیه و جهت تأيید به بیمه مرکزی 
 ل شده است. جدول خالصه محاسبه نسبت توانگری در پايان سال به شرح زير است:ج.ا.ايران ارسا

 

 سال مالی منتهی به.......... 69محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه......... طبق آيین نامه شماره 
 میلیون ريال 

 مقدار ريسک نوع ريسک 

 1R 0ريسک صدور بیمه نامه 

 2R  0ريسک بازاری 

 3R 0 ريسک اعتباری

 4R 0ريسک نفدينگی 

 RBC 0ريسک کل )سرمايه الزامی( 

 0 مازاد بیمه گر )سرمايه موجود(

 %0 نسبت توانگری مالی )درصد(

 
 

 ، انواع ريسک هايی که يک موسسه بیمه با آنها مواجه است به شرح ذيل می باشد:69بر اساس آيین نامه شماره 

 ريسک بیمه گری : -1-1-59
 که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکايی با آن مواجه است. ريسک هايی است

 ريسک بازار: -2-1-59
 شامل ريسک هايی می شود که موسسه بیمه به دلیل نوسان قیمت در بازار با آن مواجه است.
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 ريسک اعتبار: -3-1-59
سه بیمه به دلیل احتمال عدم       س سک هايی را در بر می گیرد که مو سط طرف های معامله  ري انجام تعهدات مالی تو

 خود با آن مواجه است.
 ريسک نقدينگی:  -4-1-59

 ريسک هايی که موسسه بیمه به دلیل عدم کفايت دارايی های جاری جهت ايفای تعهداتش با آن مواجه است. 
از اعضاء هیأت مديره و حضور  مصوب شورای عالی بیمه با رياست يکی 93کمیته مديريت ريسک شرکت که بر اساس آئین نامه 

کارشناسان ريسک ، فنی بیمه و مالی تشکیل شده است، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی  
مصوب  69نظارتی و مديريت ريسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طريق گزارش های ريسک داخلی مطابق آيین نامه 

شامل  که آسیب پذيری را برحسب درجه و اندازه ريسک ها تجزيه و تحلیل می کند  ارائه می کند. اين ريسک ها هشورايعالی بیم
ريسک بازار )شامل ريسک نرخ ارز و ريسک ساير قیمت ها( ، ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی می باشد که مطابق گزارش توانگری 

ت ريسک شرکت که بر ريسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا شرکت تقويم و هرساله گزارش میشود. کمیته مديري
 آسیب پذيری از ريسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مديره گزارش می دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات اين ريسک ها از طريق انتقال ريسک های بیمه به بیمه گران اتکايی، اجرای کنترل داخلی مناسب 
و ساير دستورالعمل های مديريت ريسک  است . رعايت سیاست ها و محدوديت های آسیب پذيری و اطمینان از کفايت کنترل های 

 داخلی، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی و گزارش می شود.
 

 نگهداری ریسک ظرفیت -2-59
درصد مجموع  20نامه يا هر ريسک معادل طبق مصوبات شورای عالی بیمه، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه

باشد. صدور ها و ذخاير فنی سهم نگهداری )به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره رياضی( میسرمايه پرداخت شده، اندوخته
آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد، صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه برای  هايی که مبلغنامه برای ريسکبیمه

بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد. شرکت بیمه ريسک های بیمه ای خود را عالوه بر کنترل های داخلی با دو ابزار 
 مصوب شورای عالی بیمه ، کنترل و مديريت می نمايد .  94ه اصلی که عبارتند از قرادادهای اتکايی و تعرفه داخلی آيین نام
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال
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 های احتمالیهای احتمالی و داراییتعهدات، بدهی -60 

 به شرح زير است: صورت وضعیت مالیای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاريخ تعهدات سرمايه -1-60
 مبلغ 

 ریال میلیون 

 .......... گذاری در ..........مبلغ تعهد شده سرمايه
........... .......... 

 .......... 

 
 

 های احتمالی شامل موارد زير است:بدهی -2-60
 مبلغ 

 میلیون ریال 
  :اصالحیه قانون تجارت 235هاى احتمالى موضوع ماده بدهی

 .......... ..........تضمین وام شرکت 
 .......... هاتضمین بدهى کارکنان به بانک

 .......... 
  هاى احتمالى:سایر بدهی

 .......... هافروش دين به بانک

 .......... دعاوى حقوقى مطروحه علیه شرکت 
 .......... 

 .......... 
 

مبلغ .......... میلیون ريال در دادگاه مطرح گرديده که  دعوی حقوقی در تاريخ .......... توسط ...... علیه شرکت به -1-2-60
 باشد.پیامدهای ناشی از آن در شرايط حاضر مشخص نمی

مطرح  .......در تاريخ .......... ادعايی بر علیه شرررکت .......... مبنی بر ورود خسررارت به مبلغ .......... میلیون ريال به  -3-60
 باشد. وصول خسارت محتمل میشده است که در حال بررسی است و 

 
  صورت وضعیت مالی رویدادهاى بعد از تاریخ -61

اقالم مستلزم تعديل  اتفاق افتاده اما  هاى مالىيید صورت اتا تاريخ ت صورت وضعیت مالی  بعد از تاريخ  يی کهرويدادها
 هاى مالى نبوده، به شرح زير است:صورت
،  ..........تشرررکیل و به منظور تأمین وجوه الزم جهت      13×3.../.../العاده شررررکت در تاريخ    مجمع عمومى فوق -الف

 میلیون ريال تصويب کرده است........... افزايش سرمايه شرکت را به میزان 
   ........ -ب
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 (عام سهامی)نمونه  بیمه شرکت

 مالی هایصورت توضیحی هاییادداشت

 13×2اسفند  29 به منتهی مالی سال

71 

 

 اشخاص وابسته معامالت با -62

 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                       گزارش: طی سال مورد اشخاص وابسته شده بامعامالت انجام -1-62

 شرح 
نام شخص 

 وابسته
نوع 

 1وابستگی
مشمول 

 بیمهحق 129ماده 
خسارت 
 پرداختی

تسهیالت 
 دریافتی

تسهیالت 
 ... فروش ... خرید اعطایی

تضامین 
 اعطایی

تضامین 
 … دریافتی

 تجاری اصلی و نهايی واحد

 … … … … … … … … …  … …شرکت 

 … … … … … … … … … - … …شرکت 

 … … … … … … … … … جمع

 های تحت کنترل مشترکشرکت

 … … … … … … … … … - … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 … … … … … … … … … جمع

 مالحظه سهامداران دارای نفوذ قابل
 … … … … … … … … … - … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 تجاری/ واحد   مديران اصرررلی واحد  
 تجاری اصلی آن

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 … … … … … … … … … - … …شرکت

 ساير اشخاص وابسته
 … … … … … … … … … - … …شرکت

 … … … … … … … … …  … …شرکت

 … … … … … … … … … جمع

 … … … … … … … … … جمع کل

 به استثنای موارد زير، ساير معامالت با اشخاص وابسته با شرايط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت بااهمیتی نداشته است: -2-62
 میلیون ريال صورت گرفته است. …بدون انجام کارشناسی و مزايده به مبلغ  …فروش ساختمان به شرکت  -1-2-62
 درصد و بدون دريافت وثیقه پرداخت شده است. 10با نرخ ترجیحی  …تسهیالت به شرکت  -2-2-62

 

 درصد از سهام آنها را در اختیار دارد هر دو بايد افشا ودر جدول ارائه گردد. 5که  هیات مديرهتمام انواع وابستگی بايد ذکر شود. به عبارت ديگر، در صورتیکه طرف معامله هم شرکت وابسته است و هم يکی از اعضای  1
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 ریال( )مبالغ به میلیون                                                                               شرح زیر است: به های نهایی اشخاص وابستهمانده حساب -3-62

 شرح
نام شخص 

 وابسته

مطالبات از 

گذاران و بیمه

 نمایندگان 

مطالبات از 

گران و بیمه

گران بیمه

 اتکایی

تسهیالت 

 پرداختی

سایر 

 هادریافتنی

بدهی به 

گذاران و بیمه

 نمایندگان 

بدهی به 

گران و بیمه

 گران اتکاییبیمه

تسهیالت 

 دریافتی

سود سهام 

 پرداختنی

سایر 

 هاپرداختنی
… 

2×13 1×13 

 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب

و  تجاری اصلی واحد
 نهايی 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت 

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … …  … جمع

های تحت کنترل شرکت
 مشترک

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

ان دارای نفوذ سهامدار
 مالحظهقابل

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

تجاری/  مديران اصلی واحد
 نآ تجاری اصلی واحد

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 اشخاص وابسته  ساير
 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … …شرکت

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … جمع

 (…) … (…) … … (…) (…) (…) (…) (…) … … … … لجمع ک

 نشده است.شناسايی 13×1و  13×2های ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سالبه استثنای مورد زير هیچگونه هزينه يا ذخیره -4-62
 تعديل گرديده است. .......باشد که به دلیل ريال می میلیون .......بالغ بر مبابت طلب از شرکت ..........  13×1الوصول در پايان سال مالی ذخیره مطالبات مشکوک -1-4-62
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 سود انباشته در پایان سال -63

 باشد:زير موکول به تصويب مجمع عمومى عادى صاحبان سهام مىتخصیص سود انباشته پايان سال در موارد 
 مبلغ 

 میلیون ریال 

  :اصالحیه قانون تجارت( 90)طبق ماده  تکالیف قانونی
 .......... 13×2درصد سود خالص سال  10تقسیم حداقل 

  :مدیره تاپیشنهاد هی
 .......... هیات مديرهسود سهام پیشنهادی 

 
 وضعیت ارزى -64

 
شماره 

 ........ درهم امارات پوند انگلستان یورو دالر آمریکا یادداشت

 .......... .......... .......... .......... .......... 20 موجودی نقد
 .......... .......... .......... .......... .......... 21 گذاران و نمايندگانمطالبات از بیمه
 .......... .......... .......... .......... .......... 22 گران اتکايیبیمهگران و مطالبات از بیمه

 .......... .......... .......... .......... .......... 23 هاساير دريافتنی

 .......... .......... .......... .......... ..........  های پولی ارزیجمع دارايی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 31 نمايندگانگذاران و بدهی به بیمه
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 32 گران اتکايیگران و بیمهبدهی به بیمه
 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 35 تسهیالت مالی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........( 36 هاساير پرداختنی

 )..........( )..........( )..........( )..........( )..........(  های پولی ارزیجمع بدهی

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  29/12/2x13در تاریخ  های( پولی ارزیها )بدهیخالص دارایی

 .......... )..........( .......... )..........( ..........  29/12/1x13های( پولی ارزی در تاریخ ها )بدهیخالص دارایی

 - - - - -  ای ارزیتعهدات سرمايه

 
ساير پرداخت  دريافت خدماتبراى  مصرفی و ارز  ارائه خدماتهای صادره و  نامهبیمهارز حاصل از   -1-64 سال  و  ها طی 

 به شرح زير است:مورد گزارش 
 مبلغ 

 ..... يورو دالر 

 .......... .......... .......... های صادرهنامهبیمه

 .......... .......... .......... ارائه خدمات

 .......... .......... .......... دريافت خدمات

......... .......... .......... .......... 
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 1 از 1 صفحه

 بسمه تعالي

 شوراي عالي بيمه
 

 هميب تاسسوم ياه تروص هنومن صوصخ رد بيمه عاليشوراي هبوصم نتم

 

قووينات سيسووي   27و  92  د اموودي  جووی    ،72/90/9308موواي  جلسوو   يدبيموو   عووي  شوواي  

و سصووای    ي "هههاي مههالي موسسههات بيمههه نمونههه صههورت"و بيموو  یووی    یووی ت بيموو  مییوو  

 . دییووشوواي یلي   بيموو   90/97/9388جوويیی یص رووايسمي  مووي   نمانوو  مصوواخ جلسوو  موواي    

مطوويبن نمانوو     یوو  بيموو  ي  رووايسمي  مووي   یيدد شووامي  وياسوو  ماسسوويب بيموو  ما   وو  

 . س ظيم نميی   ،ی   میی    بالغ م 

 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

