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فعاليتُاى بيمٍ عمًمى
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دامىٍ کاسبشد
ايي استبًذاسد ثبيذ دسهَسد فؼبليتْبى ثيوِ ػووَه

ٍ

ثيوِ ػوش صهبًي ثىبس گشفتِ ضوَد ٍ دس هوَسد سوبيش
ثيوِّبى صًذگ
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وبسثشد ًذاسد.

لشاسداد بيمٍ (بيمٍ وامٍ)
ػمذی است وِ ثِهَجت آى يه ؼشف (ثيوِگش) هتؼْذ
ه ضَد دس اصاى دسيبفت حكثيوِ اص ؼشف ديگش
(ثيوِگزاس) ،دس صَست ٍلَع حبدثِ ،خسبست ٍاسدُ ثِ اٍ يب
ضخص ريٌفغ سا ججشاى وٌذ يب هجلغ هؼيٌي سا ثِ ٍى يب
ضخص ريٌفغ ثپشداصد.
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ثيوِ صًذگيًَ :ػي ثيوِ هشتجػ ثب حيبت يب فَت اًسبى
است وِ ثيوِ گش ًسجت ثِ پشداخت ٍجَّي هؼيي
ثشاسبس سٍيذاد هطخصي ،اؼويٌبى هي دّذ.
ثيوِ ػوَهي :ثِ ثيوِ ّبيي غيش اص ثيوِ صًذگي اؼالق
هي ضَد.
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حك بيمٍ
• هجلغي است وِ ثيوِگش دس اصای پزيشش خؽش ؼجك
لشاسداد ثيوِ اص ثيوِگزاس هؽبلجِ هيوٌذ.

6/36

تاسيخ ضشيع پًضص بيمٍ ای
ػجبست است اص تبسيخ ضشٍع پزيشش خؽش تَسػ
ثيوِگش ؼجك لشاسداد ثيوِ.
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ضىاخت دسآمذ حك بيمٍ
دسآهذ حكثيوِ ثبيذ:
– اص تبسيخ ضشٍع پَضص ثيوِ ای ًِ ٍ ،تبسيخ صذٍسٍ ،
– ثِهحط ايٌىِ حكثيوِ ثِگًَِاى اتىبپزيش لبثل اًذاصُگيشى ثبضذٍ ،
– ثِؼَس يىٌَاخت دس ؼَل دٍسُ ثيوًِبهِ (ثشاى ثيوِّبى هستمين) يب دس ؼَل دٍسُ
پزيشش غشاهت (ثشاى ثيوِّبى اتىبي )
ضٌبسبي

ضَد .هگش ايٌىِ:

الگَى ٍلَع خؽش دس ؼَل دٍسُ ثيوًِبهِ يىٌَاخت ًجبضذ وِ دس اييصَست دسآهذ حكثيوِ
هتٌبست ثب الگَى ٍلَع خؽش ثشآٍسدی ،ضٌبسبي
هٌْذس ).
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ه ضَد (هثال ثؼع

سضتِّب ّوبًٌذ ثيوِ

تعذيل مبلغ حك بيمٍ
• دس هَاسدى وِ ؼجك ثيوِ ًبهِ  ،هجلغ حكثيوِ دس آيٌذُ هطوَل
تؼذيل هيثبضذ ،حكثيوِ تؼذيل ضذُ ثبيذ دس هَاسد هوىي
ثِػٌَاى هجٌبى ضٌبسبي

دسآهذ حكثيوِ هَسد استفبدُ لشاس

گيشد .اگش ًتَاى هجلغ تؼذيل سا ثِگًَِاى اتىبپزيش ثشاٍسد وشد،
هجلغ اٍليِ حكثيوِ وِ ثبتَجِ ثِ سبيش اؼالػبت هشثَغ تؼذيل
ه ضَد ثبيذ ثِػٌَاى هجٌبی ضٌبسبيي دسآهذ حكثيوِ استفبدُ
ضَد (هثال ثيوِ ثبسثشى دسيبيي ٍ ثيوِ آتصسَصى اًجبسّب).
9/36

بيمٍوامٍَاى بيه ساَى
• ثيوًِبهِّبى صبدس ضذُ دس اٍاخش سبل هبل

وِ تبسيخ ضشٍع پَضص

ثيوِای آى لجل اص تبسيخ تشاصًبهِ ثَدُ ٍ هوىي است ثيوِگش اؼالػبت
وبف

جْت تطخيص آًْب ًذاضتِ ثبضذ.

مبلغ بيمٍوامٍَاى بيه ساَى
•

ثبتَجِ ثِ ايٌىِ دسآهذ حكثيوِ اص تبسيخ ضشٍع پَضص ثيوِای
ضٌبسبي

ه ضَد ،هجلغ ثيوًِبهِّبى ثيي ساّ

ثشاسبس تجبسة گزضتِ

ٍ سٍيذادّبى پس اص تبسيخ تشاصًبهِ ثشاٍسد ه ضَد ٍ حصِ ػبيذ ضذُ

آى ثِػٌَاى دسآهذ حكثيوِ ضٌبسبي
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ه ضَد.

حك بيمٍ عايذ وطذٌ
• ثخطي اص حك ثيوِ هشتجػ ثب ثيوًِبهِّبی صبدسُ ؼي دٍسُ هبلي وِ
لبثل اًتسبة ثِ پَضص خؽش ثؼذ اص پبيبى دٍسُ هبلي است ثِػٌَاى
حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ضٌبسبيي هيضَد.
• سٍضْبی ثشآٍسد حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ثبيذ ثِگًَِای اًتخبة ضَد وِ
هجلغ ثشآٍسدی تفبٍت ثب اّويتي ثب ثذّي ٍالؼي دس تبسيخ تشاصًبهِ
ًذاضتِ ثبضذ.
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محاسبٍ حك بيمٍ عايذ وطذٌ
دسهَاسدی وِ الگَی ٍلَع خؽش دس ؼَل دٍسُ ثيوًِبهِ تمشيجبً يىٌَاخت است ثشای هحبسجِ
حكثيوِ ػبيذ ًطذُ اص سٍش تٌبست صهبًي استفبدُ هيضَد .ضيَُّبی هحبسجِ حك ثيوِ
ػبيذ ًطذُ دس سٍش تٌبست صهبًي ثشای ثيوِ ًبهِّبی سبالًِ ضبهل:
•

سٍصاًِ ( :)365/1حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ضبهل هجوَع حك ثيوِّبی ػبيذ ًطذُای است وِ
دس پبيبى دٍسُ هبلي ثبتَجِ ثِ هذت هٌمعي ًطذُ ثيوًِبهِّب هحبسجِ هيضَد.

•

هبّبًِ ( :)24/1فشض هي ضَد ووِ صوذٍس ثيوًِبهوِّب دس ؼَل هبُ ثِؼَس يىٌَاخت است.

•

فصلي ( :)8/1فشض هيضَد وِ صذٍس ثيوًِبهِّب دس ؼي فصل ثِؼَس يىٌَاخت است.

•

سبالًِ ( :)2/1فشض هيضَد وِ صذٍس ثيوًِبهِّب دس ؼي سبل ثِؼَس يىٌَاخت است.

وکتٍ:
•
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سٍش تٌبست صهبًي ثبيذ ثِگًَِاى اًتخبة ٍ ثىبس گشفتِ ضَد وِ دلت آى اص سٍش فصل
(يب سٍش  )8/1ووتش ًجبضذ.

خساست
• ػجبست است اص هجلغ لبثل پشداخت دس اثش ٍلَع حَادث تحت
پَضص لشاسداد ثيوِ.
• ثبيذ ثشاى ثيوِّبى هستمين ٍ اتىبي

ضٌبسبي

ضَد.

• هجلغ آى ثبيذ ثيبًگش ثشاٍسد هؼمَلي اص هخبسج الصم ثشاى تسَيِ تؼْذ
فؼل

دس تبسيخ تشاصًبهِ ثبضذ.

• ضبهل هجبلغ صيش است:

الف0خسبست ٍالغ ضذُای وِ گضاسش ًطذُ است،
ة .خسبست گضاسش ضذُای وِ پشداخت ًطذُ است،
ج  .خسبستي وِ ثِؼَس وبهل گضاسش ًطذُ استٍ،

د .هخبسج ثشاٍسدى تسَيِ خسبست.
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بشايسد ي ضىاسايی بذَی خساست پشداخت وطذٌ
• ثذّ هشثَغ ثِ خسبست ٍالغ ضذُای وِ پشداخت ًطوذُ اسوت (ضوبهل
خسبست گضاسش ًطذُ) ،ثبتَجِ ثِ هَاسد صيش ثشاٍسد ٍضٌبسبيي هي گشدد:
•

تجشثيبت دسهَسد خسبست ٍالغ ضذُ دس گزضتِ

• آخشيي اؼالػبت هَجَد

• تغييش ضشايػ اص لجيل آخشيي حَادث فبجؼِآهيض
• تغييش دس حجن ٍ تشويت خؽشات تحت پَضص ثيوِ
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اجضای تطکيل دَىذٌ مخاسج وُايى جبشان خساست
• ايي اجضا ضبهل هَاسد صيش است:

– هجبلغ لبثل پشداخت ثبثت خسبست ؼجك هفبد ثيوًِبهٍِ ،
– هخبسج تؼييي ٍ تسَيِ خسبست :ضبهل هخبسج هستمين ّشخسبست هبًٌذ
حكالضحوِ خذهبت وبسضٌبسي ٍ حمَلي ٍ ّوچٌيي آىدستِ اص
هخبسج غيشهستميوي است وِ ثتَاى ثب ّش خسبست هشتجػ داًست.
• دس تؼييي هخبسج ًْبيي ججشاى خسبست ،هجبلغ ثبصيبفتٌي اص ؼشيك حك
جبًطيٌي ٍ يب الالم اسمبؼي اص هجلغ خسبست وسش هيضَد.
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رخايش الصم بشاى خساست معًق باتًجٍ بٍ مًاسد صيش تعييه می ضًد:

– خسبست ثشاٍسدى ّشهَسد يب ؼجمِاى اص يه سضتِ (هثالً دس
ثيوِ ثذًِ ثشاسبس هذل ٍ سبل تَليذ)
– فشهَلْبى سيبظ
– ًَع ثيوِ ٍ لعبٍت هذيشيت ثستگ
• سٍض وِ تَسػ هذيشيت اًتخبة ه ضَد ثبيذ ثِؼَس
يىٌَاخت اػوبل گشدد.
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تعذيل بذَى خساست معًق
• تؼذيل ثذّ خسبست هؼَق ثشاسبس اؼالػبت
ضٌبخت اٍليِ ثذست ه آيذ ،ظشٍسى است.

وِ پس اص

• ّذف اص اًجبم ايي تؼذيالت ،ثوشاٍسد دليوكتوش هخوبسج
هَسد اًتظبس ججشاى خسبست است.
• اثش ايوي تؼوذيالت ثوش ثوذّ خسوبست هؼوَق ٍ ّضيٌوِ
خسبست ثِهحط دستشسي ثِ اؼالػبت جذيوذ ،ضٌبسوبي
ه ضَد.
• ثب اييگًَِ تؼذيالت ثِػٌَاى تغييش دس ثشاٍسد حسوبثذاسى
ثشخَسد ه ضَد.
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مبالغ دسيافتىی اص بيمٍگش اتکايی بابت خساست يالع ضذٌ

هجبلغ دسيبفتٌي اص ثيوِگش اتىبيي ثبثت خسبست ٍالغ ضذُ ،
اػن اص گضاسش ضذُ ٍ گضاسش ًطذُ ،ثبيذ دس دٍسُ ٍلَع

اص يه ؼشف ثِػٌَاى داسايي ٍ اص ؼشف ديگش ثِػٌَاى
دسآهذ ثيوِگش ٍاگزاسًذُ ضٌبسبيي ضَد ٍ ًجبيذ حست
هَسد ثب ثذّي يب ّضيٌِ هشثَغ تْبتش ضَد.
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رخيشٌ تکميلی
– چٌبًچِ حك ثيوِّبى ػبيذ ًطذُ ثشاى پَضص خسبست هَسد اًتظبس هشثَغ ثِ
ثيوًِبهِّبی هٌمعي ًطذُ دس تبسيخ تشاصًبهِ وبفي ًجبضذ ثبيذ رخيشُ تىويلي
الصم ثشای آى ضٌبسبيي ضَد.
تؼييي رخيشُ تىويلي

همبيسِ هجوَع حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ّش سضتِ
ثب
هجوَع خسبست هَسد اًتظبس ٍ ّضيٌِّبی هشثَغ ثِ آى

ثلي

ضٌبسبيي رخيشُ تىويلي
19/36

آيب وسشی ٍجَد داسد؟

خيش

ػذم ًيبص ثِ رخيشُ تىويلي

• ثيوِ اتىبي  :ثيوِ ای است وِ ثِهَجت آى يه ؼشف (ثيوِگش اتىبيي)
دس اصاى دسيبفت حكثيوِ ،ججشاى توبم يب ثخط

اص خسبست ٍاسدُ ثِ ؼشف

ديگش (ثيوِگش ٍاگزاسًذُ) سا ثبثت ثيوًِبهِ يب ثيوًِبهِّبى صبدسُ ٍ يب لجَل
تَسػ ٍى ،تؼْذ ه وٌذ.
• ثيوِ اتىبي

ًسج

ًَ :ػ

دس لجبل دسيبفت ًسجت

ثيوِاتىبي

است وِ ثِهَجت آى ثيوِگش اتىبيي

اص حكثيوِ لشاسداد ثيوِ اٍليِ ،تؼْذ ه وٌذ ثِّوبى

ًسجت خسبست ٍاسدُ ثِ ثيوِگش ٍاگزاسًذُ سا ججشاى وٌذ.
• ثيوِاتىبي

غيشًسج

:

ًَػ

ثيوِاتىبي

است وِ دس آى ثيوِگش اتىبيي

دس لجبل دسيبفت حكثيوِ ،تؼْذ ه وٌذ توبم يب ثخط
سمف اص پيص تؼييي ضذُ سا ججشاى وٌذ.
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اص خسبست هبصاد ثش

حكبيمٍَاى اتکايى
• حك ثيوِ اتىبيي ٍاگزاسی ثِ ثيوِگشاى اتىبيي ثبيذ تَسػ

ثيوِگش ٍاگزاسًذُ اص تبسيخ ضشٍع پَضص ثيوِای ٍ ؼي
دٍسُ تأهيي خسبست لشاسداد ثيوِ اتىبيي ،ثِؼَس يىٌَاخت
ؼي دٍسُ پَضص ثيوِای يب هتٌبست ثب الگَی ٍلَع خؽش،
ثِػٌَاى ّضيٌِ ثيوِ اتىبيي ٍاگزاسی دسصَست سَد ٍ
صيبى ضٌبسبيي ضَد.
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وحًٌ بشخًسد با حكبيمٍ ياگزاسى دس:
• ثيوِ ّبی اتىبي ثِػٌَاى ّضيٌِ ضٌبسبي هيضَد ٍ ثوب دسآهوذ حوكثيووِ
تْبتش ًوي گشدد .خسبست دسيبفت يب دسيبفتٌ اص ثيووِگوشاى اتىوبي ًيوض
تَسػ ثيوِگش هستمين ثِػٌوَاى دسآهوذ ضٌبسوبي هو گوشدد ٍ ثوب ّضيٌوِ
خسبست يب ّضيٌِ حكثيوِاتىبي ٍاگزاسى تْبتش ًو ضَد.
• ثيوِّبى اتىبي ًسج ثِؼَس ّوبٌّگ ثب ثيوِّبى هستمين هشثَغ ثِػٌَاى
ّضيٌِ ضٌبسبي ه گشدد .ثِػجبست ديگوش ّضيٌوِ ثيووِاتىوبي ٍاگوزاسى
ثووِؼووَس يىٌَاخووت دس ؼووَل دٍسُ ثيوووِ هسووتمين هشثووَغ ضٌبسووبي ٍ
دس هَاسدى وِ ضٌبسبي دسآهذ دس ثيوِّبى هستمين ثشاسبس الگَى ٍلَع
خؽش استّ ،ضيٌِ يبد ضذُ ًيض ؼجك الگَی هضثَس ضٌبسبي ه ضَد.
• ثيوِّبى اتىوبي غيشًسوج ًيوض هؼووَالً ؼو دٍسُ ثيووِاتىوبي
يىٌَاخت ثِػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبي ه ضَد.
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ثوِؼوَس

دسآمذ حاصل اص بيمٍ اتکايی
• وبسهضدّبى دسيبفت ٍ دسيبفتٌ اص ثيوِگش اتىبي دس صهبى
ضشٍع پَضص ثيوِ اتىبيي ثِػٌَاى دسآهذ ضٌبسبيي هيضَد.
• سْن ثيوِگش هستمين اص هطبسوت دس سَد (وبسهضد هٌبفغ)
دسيبفتي يب دسيبفتٌي اص ثيوِگش اتىبيي ،دس صهبى تحمك
ثِػٌَاى دسآهذ ضٌبسبيي هيضَد.
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بيمٍ اتکايی مجذد
• ثيوِگش اتىبي

هوىي اسوت ثخطو

اص خؽوش پزيشفتوِ ضوذُ اص

ثيوِگش هستمين سا هجذداً ثِ ثيوِگش اتىوبي

ديگوشى (ثيووِگوش

اتىبيي لجَل وٌٌذُ) ٍاگزاس وٌذ وِ ثوِ آى ٍاگوزاسى هجوذد
گفتِ ه ضَد.
• ًحَُ حسبثذاسی لشاسدادّبی ثيووِ اتىوبيي هجوذد ًيوض هطوبثِ
لشاسدادّبی ثيوِ اتىبيي اٍليِ است.
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اوتمال پشتفًى
• ؼجك هبدُ  54لبًَى تأسيس ثيوِ هشوضی ايشاى ٍ ثيوِگشی ،هؤسسبت ثيوِ
هيتَاًٌذ ثب هَافمت ثيوِ هشوضی ايشاى ٍ تصَيت ضَسای ػبلي ثيوِ توبم
يب لسوتي اص پشتفَی خَد سا ثب وليِ حمَق ٍ تؼْذات ًبضي اص آى ثِ يه
يب چٌذ هؤسسِ ثيوِ هجبص ديگش ٍاگزاس وٌٌذ.
• اًتمبل پشتفَی ثبيذ تَسػ ثيوِگش اًتمبلدٌّذُ ثِػٌَاى حزف پشتفَی ٍ
تَسػ ثيوِگش لجَلوٌٌذُ ثِػٌَاى لجَل پشتفَی ثِحسبة گشفتِ ضَد.

– حزف پشتفَی ثبيذ تَسػ ثيوِگش اًتمبل دٌّذُ اصؼشيك حزف ثذّيْب
ٍ داساييْبی هشتجػ ثب خؽشات هٌتمل ضذُ ،ثِحسبة گشفتِ ضَد.
– لجَل پشتفَی ثبيذ تَسػ ثيوِگش لجَلوٌٌذُ اص ؼشيك ضٌبسبيي
دسآهذ حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ٍ خسبست هؼَق پزيشفتِ ضذُ ،ثِحسبة
گشفتِ ضَد.
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بيمٍ مطتشن
• فؼبليتْبی ثيوِای وِ اص ؼشيك لشاسدادّبی ثيوِ هطتشن ثب ثيوِگزاس
اًجبم هيضَد ثبيذ تَسػ ثيوِگشاى لجَلوٌٌذُ ّوبًٌذ ثيوِ هستمين ٍ
ثشاسبس ًسجتْبی تَافمي ثِحسبة گشفتِ ضَد.
• ثيوِ ًبهِّبي وِ ثِؼَس هستمين تَسػ يىي اص اػعبى گشٍُ ثيوِگشاى
هطتشن صبدس ه ضَد ثبيذ تَسػ آى ػعَ ثِػٌَاى ثيوِ هستمين ثِحسبة
گشفتِ ضَد ٍ ثخط اص خؽشات وِ تَسػ سبيش اػعبى گشٍُ پزيشفتِ
ه ضَد ثبيذ ّوبًٌذ ثيوِاتىبي ٍاگزاسى هحسَة گشدد .ثيوِگشاً وِ
ايي خؽشات سا ه پزيشًذ ثبيذ ثب آى ّوبًٌذ ثيوِاتىبي لجَل ثشخَسد
وٌٌذ.
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مخاسج تحصيل
هخبسج تحصيل ثيوِ ًبهِّب ثبيذ دس صهبى ٍلَع ثِػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبيي
ضَد.
ايي هخبسج ضبهل هَاسد صيش است:
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–

حكالؼول پشداختي ثِ ًوبيٌذگيْوب،

–

هخوبسج صوذٍس ثيوًِبهِّب،

–

هخبسج اداسی ًگْذاسی سَاثك ثيوًِبهِّبٍ ،

–

هخبسج ٍصَل حك ثيوِّب.

اطالعات صيش بايذ دس يادداضتُای تًضيحی صًستُای مالی افطا ضًد :

الف  .سٍيِ ضٌبسبي دسآهذ حكثيوِ ٍ حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ
( اػن اص ثيوِّبی هستمين ٍ ثيوِّبی اتىبيي)،
ة .سٍيِ ضٌبسبيي ّضيٌِ حك ثيوِ ثيوِ ّبی اتىبيي
ٍاگزاسیٍ ،
ج ً .حَُ هحبسجِ رخيشُ خسبست هؼَق ٍ رخيشُ تىويلي.
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الالم صيش بايذ دس مته تشاصوامٍ افطا ضًد:
الف  .هؽبلجبت اص ثيوِگزاساى ٍ ًوبيٌذگبى،

ة  .هؽبلجبت اص ثيوِگشاى اتىبيي،
ج  .ثذّ

خسبست هؼَق،

د  .ثذّ

ثِ ثيوِگشاى اتىبي ،

ّ  .حكثيوِ ػبيذ ًطذٍُ ،
ٍ  .رخيشُ تىويلي.
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الالم صيش بايذ دس مته صًست سًد ي صيان افطا ضًد:
الف  .دسآهذ حكثيوِ (هستمين ٍ اتىبيي لجَلي)،

ة  .دسآهذ ثبصيبفت خسبست اص ثيوِگشاى اتىبي ،
ج ّ .ضيٌِ خسبست ثيوِّبى هستمين ٍ اتىبيي لجَليٍ ،
د ّ .ضيٌِ حكثيوِاتىبي

ٍاگزاسى .

وکتٍ:
اجضاى تطىيلدٌّذُ الالم افطب ضذُ دس تشاصًبهِ ٍ صَست سَد ٍ صيبى دس
يبدداضتْبى تَظيح افطب ه ضَد.
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تاسيخ اجشا
الضاهبت ايي استبًذاسد دسهَسد وليِ صَستْبی هبلي وِ
دٍسُ هبلي آًْب اص تبسيخ  ٍ 1386/1/1ثؼذ اص آى ضشٍع
هي ضَد ،الصماالجشاست.
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مطابمت با استاوذاسدَای بيهالمللی حسابذاسی
ّيئت استبًذاسدّبی ثييالوللي حسبثذاسی دس ساثؽِ ثب ثيوِّبی
ػوَهي ،استبًذاسد خبصي تذٍيي ًىشدُ است ،اهب دس استبًذاسد
ثييالوللي گضاسضگشی هبلي ضوبسُ  4ثب ػٌَاى ” لشاسدادّبی
ثيوِ“ چبسچَثْبی ولي دس هَسد تؼشيف ثيوِ ٍ فؼبليتْبی
ثيوِای اسائِ وشدُ است.
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ضشکت سُامی بيمٍ ومًوٍ
تشاصوامٍ
دس تاسيخ  29اسفىذ 13×2

داساييْب

13×2/12/29
هيليَى سيبل

داساييْبی جبسی:
موجودي نمد
سسمايهگرازيهاي کوتاهمدت
مطالبات اش بيمهگرازان و نمايندگان
مطالبات اش بيمهگسان اتکايی
سايسحسابها و اسناد دزيافتنی
سفازشات و پيشپسداختها
جمع دازاييهاي جازي
داساييْبی غيشجبسی:
دازاييهاي ثابت مشهود
دازاييهاي نامشهود
سسمايهگرازيهاي بلندمدت
سايسدازاييها
جمع دازاييهاي غيسجازي

135ز76
109ز4
089ز331
366ز64
699ز475

جمع دازاييها

831ز798
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379ز41
836ز94
347ز86
286ز17
142ز78
142ز5
132ز323

(تجذيذاسائِ
ضذُ)
13×2/12/29
 13×1/12/29ثذّيْب ٍ حمَق صبحجبى سْبم
هيليَى سيبل
هيليَى سيبل
ثذّيْبی جبسی:
347ز50
بدهی خسازات معوق
661ز25
754ز49
بدهی به بيمهگسان اتکايی
359ز79
105ز24
سايس حسابها و اسناد پسداختنی
494ز80
904ز130
حك بيمه عايد نشده
114ز9
430ز22
ذخيسه تکميلی
832ز104
150ز12
ذخيسه ماليات
827ز6
240ز29
سود سهام پسداختنی
287ز306
930ز318
جمع بدهيهاي جازي
604ز73
ثذّيْبی غيشجبسی :
938ز9
تسهيالت مالی دزيافتی بلندمدت
927ز3
551ز14
ذخيسه مصاياي پايان خدمت کازکنان
658ز221
489ز24
جمع بدهيهاي غيسجازي
826ز53
419ز343
جمع بدهيها
015ز353
حمَق صبحجبى سْبم:
000ز400
سسمايه
033ز22
اندوخته لانونی
182ز13
سايس اندوختهها
197ز20
سود انباشته
412ز455
جمع حموق صاحبان سهام
831ز798
جمع بدهيها و حموق صاحبان سهام
302ز659

(تجذيذ اسائِ
ضذُ)
13×1/12/29
هيليَى سيبل
643ز38
226ز31
953ز22
243ز85
174ز19
221ز48
589ز41
049ز287
800ز8
747ز11
547ز20
596ز307
000ز310
000ز21
281ز9
425ز11
706ز351
302ز659

ضشکت سُامی بيمٍ ومًوٍ
صًست سًد ي صيان
بشای سال مالی مىتُی بٍ  29اسفىذ ماٌ 13×2

دسآهذ حك ثيوِ
دسآهذ ثبصيبفت خسبست اص ثيوِگشاى اتىبيي
سبيش دسآهذّبی ثيوِای

سبل 13×2
هيليَى سيبل
هيليَى سيبل
211س384
120س42
168س21
499س447

وسش هيضَد:
ّضيٌِ خسبست
ّضيٌِ حك ثيوِ اتىبيي ٍاگزاسی
سبيش ّضيٌِّبی ثيوِای

826س247
443س97
464س43

سَد ًبخبلص فؼبليتْبی ثيوِای
خبلص دسآهذ سشهبيِگزاسيْب
ّضيٌِّبی اداسی ٍ ػوَهي
سَد ػوليبتي
ّضيٌِّبی هبلي
خبلص سبيش دسآهذّب ٍ ّضيٌِّبی غيشػوليبتي

(285س)1
968

(733س)388
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سَد لجل اص هبليبت
هبليبت
سَد خبلص

766س58
815س30
(065س)61
516س28
()317
199س28
(417س)7
782س20

سبل 13×1
هيليَى سيبل
965س292
562س35
570س21
097س350
188س162
986س77
379س25
(
553س)265
544س84
253س40
(714س)53
083س71
(137س)1
426
()711
372س70
(467س)16
905س53

گشدش حساب سًد اوباضتٍ
سَد خبلص
سَد اًجبضتِ دس اثتذای سبل
تؼذيالت سٌَاتي
سَد اًجبضتِ دس اثتذای سبل -تؼذيل ضذُ
سَد لبثل تخصيص
تخصيص سَد :
اًذٍختِ لبًًَي
سبيش اًذٍختِّب
سَد سْبم هصَة
سَد اًجبضتِ دس پبيبى سبل
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782س20
284س12
()859

425س11
207س32

(033س)1
(902س)3
(075س)7
(010س)12
197س20

905س53
246س11
()527
719س10
624س64
(695س)2
(908س)10
(596س)39
(199س)53
425س11

ضشکت سُامی بيمٍ ومًوٍ
صًست جشيان يجًٌ ومذ
بشای سال مالی مىتُی بٍ  29اسفىذ ماٌ 13×2

(تجذيذ اسائِ ضذُ)
سبل 13×1
سبل 13×2
هيليَى سيبل هيليَى سيبل
هيليَى سيبل

فؼبليتْبی ػوليبتي:
جشيبى خبلص ٍسٍد ٍجِ ًمذ ًبضي اص فؼبليتّبی ػوليبتي
ثبصدُ سشهبيِگزاسيْب ٍ سَد پشداختي ثبثت تأهيي هبلي :
(250س)1
سَد پشداختي ثبثت تسْيالت هبلي
(779س)21
سَد سْبم پشداختي
جشيبى خبلص خشٍج ٍجِ ًمذ ًبضي اص ثبصدُ سشهبيِگزاسيْب ٍ سَد پشداختي ثبثت تأهيي هبلي
هبليبت ثشدسآهذ:
هبليبت ثشدسآهذ پشداختي (ضبهل پيصپشداخت هبليبت ثشدسآهذ)
فؼبليتْبی سشهبيِگزاسی:
(600س)17
ٍجَُ پشداختي جْت داساييْبی ثبثت هطَْد ٍ سبيش داساييْب
(461س)132
ٍجَُ پشداختي ثبثت تحصيل سشهبيِگزاسيْبی ثلٌذهذت
(117س)9
ٍجَُ پشداختي ثبثت سپشدُّبی وَتبُهذت
821س5
ٍجَُ حبصل اص فشٍش سشهبيِگزاسيْبی وَتبُهذت
500س3
ٍجَُ حبصل اص فشٍش داسائيْبی ثبثت هطَْد
جشيبى خبلص خشٍج ٍجِ ًمذ ًبضي اص فؼبليتّبی سشهبيِگزاسی
جشيبى خبلص خشٍج ٍجِ ًمذ لجل اص فؼبليتْبی تأهيي هبلي
فؼبليتْبی تأهيي هبلي:
000س90
ٍجَُ حبصل اص افضايص سشهبيِ
000س3
دسيبفت تسْيالت هبلي
(862س)1
ثبصپشداخت اصل تسْيالت هبلي دسيبفتي
خبلص جشيبى ٍسٍد (خشٍج) ٍجِ ًمذ ًبضي اص فؼبليتْبی تأهيي هبلي
خبلص افضايص(وبّص) دس ٍجِ ًمذ
هبًذُ ٍجِ ًمذ دس آغبص سبل
هبًذُ ٍجِ ًمذ دس پبيبى سبل

038س130

471س96

(029س)23

(012س)1
(947س)8
(959س)9

(573س)32

(363س)33

(857س)149
(421س)75

(970س)2
(516س)86
(138س)5
300س11
450س6
(874س)76
(725س)23

138س91
717س15
661س25
379س41

–
–
(580س)1
(580س)1
(305س)25
966س50
661س25

