
بیمه آسیا

معرفی شرکت
بـه مظوـ ر اامـام ااـ ا  1338ام تيرماه سـا  30شـركت سهامي بيمه آسيا در

بر اساس سياستهاي 1388در سا  . معامالت بيمه و عمليات بازرگااي تأسيس شد
قاا ن اساسي در زمره شركتهاي مشم   واگـااري بشـخ وص صـي44كلي اصل 

یت هـا  وـ د قرار گرفت و به عظ ان بزرگترين شـرکت بيمه وص صي كش ر به فعال
یمـه ايـن شــركت رت ـه او  ت لیـد و سـها بـازار را در میـان شــرک تها  ب. ادامه داد

افر ایرو  ااسـاای متشصـ   2400بيمه آسيا با بیخ از. وص صی کش ر دارا است
لاير و بـا بـيخ از اـيا قـرن فعاليـت 2/300/000/000/000باتمربه و متعهد  سـرمايه 

ارج ازكش ر درعرصه صظعت بيمه يكي از صد شركت برتر و بسیار معت ر در داول و و
يا در  شـركت بيمـه آسـ. ا. ا. همچظين براساس گزارش اوير بيمه مركزي ج. است 

و . از اوـر سـطح تـ اا ري مـالی اسـت( 1سطح )بين شركتهاي بيمه حائز رت ه يك 
ر كشـ ر دومين شركت بيمه مسـتييا در ا هـداري ريسـك و ق ـ   بيمـه اتكـائي د

.محس ب مي ش د 
ی یک بار افزایخ سرمایه از محل تمدید ارزیابی دارایـ1391این شرکت در سا  

میلیـ ن ریـا  2300000میلیـ ن ریـا  بـه 45000ها را اامام داده و سرمایه و د را از 
.رسااد

سهامداران

شرکتمحصوالت سبد 
ات م یل•
آتخ س ز •
باربر •
درمان•
عمر و پس ااداز•
عمر و ح ادث•
مسئ لیت •
مهظدسی•

3از 1صفحه 

ساختار درآمدی شرکت
ش  مها ترین و بزرگترین مظ ع درآمد  شرکت از محل واگاار  بیمه ها  شـ

.ثالث و بیمه ها  مرب ط به در مان است

روند حق بیمه صادره و خسارت پرداختی

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت
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عمر زماای عمر و پس ااداز مهظدسی مسئ لیت درمان
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مقایسه سطح توانگری مالی با رقبا
است کـه مالی شرکت ها  بیمه ا   اصلی ترین و مها ترین اکته ا ت اا ر  
ت هـا  ت اا ر  مالی شرک. کردآن یک شرکت بیمه ا  و ب را ااتشاب می ت ان با 

 د عمـل بیمه ا  به این معظا است که شرکت بیمه ا  تا چه حد به تعهدات مالی و
.کرده است و چظد درصد آن را ت ااسته تامین اماید

اوـت و ت اا ر  مالی شرکت ها  بیمه ا  بیشتر باشد قـدرت آن در پردهرچه 
شـرکت تامین مطال ات مردم بیشتر است و مردم مـی ت ااظـد اعتمـاد بیشـتر  بـه

.بظمایظد
سطح است که ت سط بیمه ۵مالی شرکت ها  بیمه ا  در ایران دارا  ت اا ر  

طح شرکت هـایی کـه در سـ. مرکز  جمه ر  اسالمی ایران تعیین و اعالم می ش د
بـه یک قرار داراد از اور ت اا ر  مالی عالی هستظد و هر چه ایـن سـطح کـاهخ و

.سمت سطح پظج برود ضعیف تر می ش اد
هسـتظد و ها  سطح یک در این تيسیا بظد  بسیار عالی و قابل ق ـ  شرکت 

ح در این سـط. پرداوت و تامین مطال ات مردم در آن ها صد در صد اامام می ش د
 ـر از ت اا ر  مالی بیمه ا  شرکت هایی چ ن ملت و مـا در صـدر قـرار داراـد و دی

ن  ما  سـرمد    ال رز  ملت  سامان  ا ین  پاسارگاد  کارآفریآسیاشرکت ها به ترتیب 
.اتکایی ایراایان  امید  ایران معین  آسمار   اتکایی امین هستظد

روند تغییرات نسبت توانگری مالی شرکت 

3از 2صفحه 

تجدید ارزیابی دارایی ها
آن ا  که شرکت ها  بیمه ا  را معم ال پس از بحران هـا  ارز  و در پـیاکته 

ت رم ها  سظ ین جااب می کظد تمدیـد ارزیـابی دارایی هـا  آن هـا علـل الشصـ  
.دارایی ها  ثابت اویر زمین ساوتمان است

يـه دارد  یکی از شرکت ها  صظعت بیمه که دارایی ها  بسیار زیـاد  در ایـن   
.شرکت بیمه آسیا است

کظظـده بـه اکته دی ر  که باید به آن ت جه ام د  تمدید ارزیابی دارایی ها کمـک
.دعملیات شرکت ها  بیمه ا  است و سطح ت اا ر  آن ها را تصحیح می کظ

افـزایخ سـرمایه از محـل تمدیـد 1391شرکت بیمه  آسیا آوـرین بـار در سـا  
.ارزیابی دارایی ها داشته است

ع ارزش در جدو  زیر پراکظدگی جغرافیایی زمین و ساوتمان شرکت به همراه جم
(ارقام به میلیارد ریا . )دفتر  آن ها آورده شده است

بیمه آسیا
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3از 3صفحه 

*بیاایه رفع مسئ لیت*
o   تهیه شده است و ( سهامی عام)سرمایه گاار  افتشار سهام شرکت دراین گزارش صرفا برا   بررسی شرکت و اوا تصمیمات سرمایه گاار  محت

.افتشار سهام هیچ گ اه مسئ لیتی بابت تصمیمات سرمایه گاار  سایر اششا  براساس این گزارش امی پایرد
oدافتشار سهام مسئ لیتی بابت به روز رساای این گزارش ادار. ا العات و مفروضات این گزارش در هر زماای ممکن است تغییر کظظد.

بیمه آسیا

جدول عملکرد و سودآوری

دوره مالی 1396 1397 1398-1 1398-2 1398-3 1398-4 1398
حق بیمه صادره 35,038,705  44,373,164   12,467,381  16,706,983   14,149,854  16,965,675    60,289,893   

کاهش )افزایش( ذخایر حق بیمه (4,780,068)   (5,766,394)    (1,160,045)    (4,706,341)   (2,829,971)   (3,393,135)   (12,089,492)   
درامد حق بیمه 30,258,637  38,606,770     11,307,336   12,000,642     11,319,883   13,572,540    48,200,401     

حق بیمه اتکایی واگذاری (6,403,903)   (7,099,640)      (1,865,843) (2,558,041)   (2,211,942)    (2,213,048)     (8,848,874)  
افزایش )کاهش( ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری 1,250,322     1,182,390        127,614        969,000          146,756       215,585        1,458,955     

هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری (5,153,581)   (5,917,250)     (1,738,229)  (1,589,041)    (2,065,186)   (1,997,463)    (7,389,919)    
درامد حق بیمه سهم نگهداری 25,105,056    32,689,520    9,569,107     10,411,601      13,385,069  15,570,003     55,590,320    

خسارت پرداختی (22,501,945) (29,557,173)  (5,760,275)  (8,081,086)    (9,904,898)  (11,875,972)  (35,622,231)  
کاهش )افزایش( ذخایر خسارت (759,762)     (3,123,816)     (2,371,433) (2,389,391)   (2,380,412)   (2,432,781)    (9,574,017)    

هزینه خسارت (23,261,707) (32,680,989)   (8,131,708)   (10,470,477) (12,285,310)  (14,308,754)  (45,196,248) 
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی 4,450,518    4,792,016       780,512       1,564,757    1,305,046     1,305,698      5,220,836     

افزایش )کاهش( ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری 177,038        90,206             640,691        (28,529)       306,081         229,561         1,147,804      
خسارت سهم بیمه گران اتکایی 4,627,556   4,882,222      1,421,203     1,536,228    1,611,127       1,535,259     6,368,639     

هزینه خسارت سهم نگهداری (18,634,151)  (27,798,767) (6,710,505)   (8,934,249)  (10,674,183) (12,773,494) (38,827,609) 
هزینه کارمزد و کارمزد منافع (2,941,530)   (4,085,042)     (1,253,673)  (1,100,584)     (1,273,487)  (1,526,911)      (5,426,090)     

درامد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی 655,557      728,774        227,612       157,433       195,757       195,855        783,125        
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری (2,285,973)  (3,356,268)    (1,026,061)     (943,151)      (1,077,730)   (1,331,056)     (4,642,965)   

)افزایش( کاهش سایر ذخایر فنی (847,429)     (1,127,421)      (359,100)       (451,385)     (405,243)     (428,314)       (1,644,041)     
هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی (1,043,406)    (1,184,833)     (327,560)     (385,409)     (356,485)    (370,947)       (360,100)         

هزینه سهم نیروی انتظامی (244,263)     (318,626)        (80,482)       (80,482)        (80,482)       (80,482)         (80,482)         
هزینه سهم وزارت بهداشت (1,479,387)  (1,548,813)     (430,671)      (510,082)       (636,000)       (993,142)       (642,474)      

سایر درامد )هزینه( های بیمه ای 759,853      4,173,153      166,525       1,253,955    710,240         1,116,020         811,685         
خالص سایر هزینه های بیمه ای (2,854,632)  (6,540)            (1,031,288)   (173,403)      (767,969)     (756,865)      (1,915,412)     

سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای  1,330,300      1,527,945      801,253       360,798       865,187       708,588        2,735,826    
درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی 1,548,234    2,137,837      480,647      837,257      720,971        941,914          2,980,789     
سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای 2,878,534   3,665,782     1,281,900      1,198,055      1,586,158    1,650,502       5,716,615      

درامد سرمایه گذاری از محل سایر منابع - - - - -                -                 -                 
هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی (2,695,668)  (3,110,173)       (1,132,664)   (1,092,797)    (1,112,731)     (1,435,007)     (4,773,199)   

سود )زیان( عملیاتی 419,888       837,108          210,419         188,796       473,427      215,495         943,416        
هزینه های مالی -                -                  -               -                -                -                 -                 

خالص سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه ای 17,277         33,420           679              15,909           679              679                17,946           
سود )زیان( قبل از کسر مالیات 437,165       870,528         211,098         204,705        474,106        216,174          961,362         

مالیات -                -                  -               -                -                -                 -                 
سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 437,165       870,528         211,098         204,705        474,106        216,174          961,362         

سود هر سهم پس از کسر مالیات 190         378       92         89         206        94           418        
سرمایه 2,300,000        2,300,000          2,300,000       2,300,000        2,300,000       2,300,000         2,300,000         


