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گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

بنام خدا

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 0325/13/01
با عرض سالم و خیر مقدم به اعضای محترم
بدین وسیله گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی اعتباری کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران به
استحضار می رسد:
مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی اعتباری کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت  ،مصوب اسفند ماه  0331بدین وسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به  0323 /02/22بر پایه سوابق  ،مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های ساالنه هیات مدیره به مجمع  ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی
بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد  .به نظر اینجانبان اطالعات مندرج
در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ،با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت
حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیت
های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ،به نحو درست و کافی در این
گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ،از گزارش حذف
نگردیده است و در تاریخ  0325/13/13به تائید هیات مدیره رسیده است .
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اعضاء هیات مدیره

سمت

محمد حیدری

مدیرعامل وعضو هیات مدیره

ابراهیم حمیدی

رئیس هیات مدیره

مهران صفری

منشی و عضو هیات مدیره

محمد زاهدنیا

نائب رئیس

عباسعلی فراشیانی

عضوهیات مدیره

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

امضاء
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کلیاتی درباره شرکت :

کلیات و تاریخچه شرکت :
شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه ای کشور ،افتخار 01سال خدمت رسانی بیمه ای به بخش های
اقتصادی ،اجتماعی و زیربنایی کشور را در کارنامه خود داشته و در فراز نشیب های بسیار ،همواره بعنوان یك عامل و مکانیزم
مؤثر حامی و پشتیبان اقتصاد کشور بوده است.
جایگاه ،ویژگی ها و س وابق گذشته شرکت و نیز سایر الزامات ،موجب گردید که طبق فرمان مقام معظم رهبری و با عنایت به
سیاستهای کلی اصل  33قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه ای دولتی در
عرصه ارائه خدمات بیمه ای باقی مانده و سایر شرکتهای بیمه به بخش خصوصی واگذار شوند.
بی تردید در آینده ،رسالت اصلی این شرکت ،حمایت از مجموعه ساختارهای نظام اقتصادی کشور و تنظیم بازار بیمه مبتنی بر
شاخص ها ،برنامه و سیاستهای کالن مملکت خواهد بود که البته این مهم صرفاً با اداره شرکت بر پایه نظام مدیریت کارآمد
اقتصادی در عرصه رقابت حرفه ای و سالم در بازار بیمه محقق خواهد شد.
پر واضح است که کارآمدی مؤسسات اقتصادی ارائه کننده خدمات مالی و به عبارت دیگر مؤسسات دانش و مهارت محور بدون
توجه به سرمایه اصلی آنها یعنی نیروی انسانی متخصص چندان میسر و مقدور نخواهد بود .در این راستا شرکت سهامی بیمه
ایران نیز با برخورداری از قریب به  3325نفر نیروی انسانی با رابطه های استخدامی رسمی ،پیمانی و قراردادی و حدود قریب
 0221نفر بازنشسته و مستمری بگیر مشغول ارائه خدمات می باشند با توجه به لزوم افزایش ضریب نفوذ بیمه و بویژه گسترش
انواع بیمه های زندگی در سطح جامعه ،در آینده شاهد افزایش تقاضا برای نیروی متخصص بیمه ای نیز خواهیم بود.
ارتقاء و بهبود سطح زندگی و معیشت این قشر متخصص و کارشناس ضمن ایجاد کارآمدی در نظام ارائه خدمات
بیمه ای ،کمك شایانی به برقراری محیطی آرام ،سالم و پرتوان در شرکت خواهد نمود .بدین منظور ایجاد و تقویت شرکت
تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران طبق اصول و ضوابطی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،در واقع موجب تقویت بنیان های
صنعت بیمه کشور و بهبود خدمت رسانی در این حوزه خواهد شد.
این شرکت با سرمایه اولیه به مبلغ دویست و شصت و هشت میلیون  260میلیون ریال است که به آن  61سهم 3هزار ریالی
منقسم گردیده است در تاریخ  0300/11/25تحت شماره  352303و با نام « شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران » در اداره
ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید ودر حال حاضر بعد از گذشت شش سال سرمایه این شرکت بالغ بر  21میلیارد ریال
می باشد.
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اهداف شرکت :

 .0ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی .
 .2تأمین نیازهای مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .
 .3تأمین نیازهای اعضاء و کمك به تحقق عدالت اجتماعی .
مأموریت شرکت تعاونی اعتباري کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

کمك مؤثر و هدفمند به تأمین نیازهای مالی اعضاء از طریق اعطاء اعتبار بر پایه مقررات و طبق ضوابط مصوب شرکت.
چشم انداز آتی شرکت تعاونی اعتباري کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

ایجاد موفق ترین و کارآمدترین شرکت تعاونی اعتباری در صنعت بیمه و یکی از موفق ترین شرکتهای تعاونی اعتبار در سازمانهای
دولتی کشور به نحوی که با انجام برنامه ریزی دقیق و حرفه ای ،کسب رضایت مندی کلیه ذینفعان به نحوی که بتواند در آینده
موجب ارتقاء و بهبود کیفی سطح معیشتی اعضاء شو د و از این طریق کمك مؤثری به توفیق شرکت سهامی بیمه ایران در انجام
مأموریت های خود در حوزه نیروی انسانی را فراهم نماید .
پیام هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه :

خرسندیم که پس از یك سال تالش و کوشش به یاری و عنایات خداوند متعال  ،مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تالشگران شرکت
تعاونی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران را تقدیم حضورتان کنیم.
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت ها وشرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان و بالطبع کشور عزیزمان توانستیم با
اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از اراده استوار و با تالش جمعی  ،ضمن حضور فعال در
عرصه اقتصاد کشور  ،ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان  ،از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای
برنامه های استراتژیك شرکت قدم برداشته و با تخصص  ،همدلی و درک مناسب مدیران و کارکنان در سال اقتصاد و فرهنگ با
عزم ملی و مدیریت جهادی  ،موفق به کسب افتخارات و دستاورد های جدیدی به شرح گزارش پیوست در سال مالی  0323نائل
شویم.
لذا به سهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم که این شرکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم به رعایت  ،حفظ و صیانت منافع
همه افراد ذینفع می داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد .افتخار ما تحقق خواسته های به حق مشتریان  ،کارکنان و
سهامداران می باشد ،بی تردید رشد و بالندگی روز افزون شرکت و کسب موفقیت های فوق بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان
میسر نخواهد بود.
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اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر
خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود  ،این مجموعه را یاری نمایند .امید است با حمایت ها و راهنمایی
سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال  ،هیئت مدیره بتواند گام های موثر و مفیدتری برای رشد و ارتقاء برداشته و
4931
شرکت در
واقعیت تبدیل نماید.
سال  ،به
ریزی شده
اطالعات برنامه
گزیدهبرای آینده
آنچه که

گزیده اطالعات شرکت در سال 0323

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره ( مبالغ به ریال) :

سال 0323

جمع درآمدها

1

01.206.225.163

سود عملیاتی

2

6.363.523.133

درآمدهای غیرعملیاتی

3

سود خالص -پس از کسر مالیات
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( مبالغ به ریال) :
جمع دارائیها
جمع بدهی ها
سرمایه (ثبت شده)
علی الحساب افزایش سرمایه
جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده
4
نرخ بازده دارائیها
5
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)

3.020.111.322
2.305.322.200
010.021.363.221
1.620.251.211
61،362،030،221
23.210.003.011
010.216.011.103
%01/0
%01/1

 ) 1حاصل جمع کلیه درآمد ها
 )2حاصل جمع سود تسهیالت اعطائی  ،درآمد های کارمزدی
 )3سایر درآمدها ( در اینجا سود اوراق مشارکت  ،سپرده بانکی و سرمایه گذاری در بورس می باشد)
)3
5
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سرمایه شرکت  ،ترکیب سرمایه و اعضاء شرکت تعاونی :

سرمایه در بدو تاسیس به مبلغ  260،111،111ریال ( شامل  61سهم  ،به ارزش هر سهم  3،111،111ریال ) بوده است  .که در
پایان سال  0323مبلغ 61.362.030.221ریال گردیده است و طی چند مرحله به شرح ذیل افزایش یافته است :
مبلغ افزایش سرمایه

مبلغ سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

تاریخ

درصد افزایش سرمایه

0300

%230

6،651،011،111

6،225،011،111

سرمایه اعضاء

0302

%25

6.623.511.111

03.530.611.111

سرمایه اعضاء

0321

%10

2.632.530.011

23.020.030.011

سرمایه اعضاء

0320

%60

03.033.350.211

31.332.611.111

سرمایه اعضاء

0322

%32

03.603.202.521

52.106.002.521

سرمایه اعضاء

0323

%22

05.335.250.111

61.362.030.221

سرمایه اعضاء

0323

%33

23.210.003.011

21.663.325.321

سرمایه اعضاء
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93

94

91

92

90

88

89

گزارش واریزی اعضاء(حق اشتراک وحق عضویت) به میلیون ریال:
ردیف

نام گروه سهامداران

سال4939

سال4931

درصد رشد

0
2

بازنشستگان
شاغلین رسمی وقراردادی

0.110
06.160

0.260
21.215

%00
%26

20,275

16,061
1,268
1394

1,071
1393

گزارش افزایش تعداد اعضاء شرکت در سال مالی منتهی به  0323/02/22و تاریخ تائید گزارش :

9

Millions

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
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تعداد اعضاء تعاونی در پایان سال  2022 ، 0323نفر میباشد که این تعداد در پایان سال0323به عدد  2203نفررسیده است.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
94

92

93

90

91

پرداخت تسهیالت :
گزارش پرداخت تسهیالت در سال مالی منتهی به  0323/02/22به میلیون ریال :
ردیف

نام تسهیالت

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

جمع کل

درصد

0
3

تسهیالت قرض الحسنه
طرح نوید
جمع کل :

0.123
5.101
05.333

01.130
3.511
02.221

02.051
2.021
00.512

03.312
02.011
01.335

50.203
30.511
02.053

%62
%30
%011
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18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

38%

62%

مقایسه نسبت رشد درآمد از سال مالی 0320الی :0323
سرفصل

سال0320

سال0322

سال0323

سال0323

درآمدحاصل از
تسهیالت
درآمدحاصل از
سرمایه گذاری

0،355،101،302

2،051،103،051

3.031.305.335

6.363.523.133

رشدیا کاهش 0323نسبت
به0323
%60

521،601،310

153،223،603

0.001.110.203

3.020.111.322

%223
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139

6,000
5,000

4,000
3,000

2,000
1,000

94

93

92

91

90

جمع کل هزینه ها در سال 0323بالغ بر211میلیون ریال میباشد و جمع کل سرمایه در سال0323بالغ بر 21میلیارد ریال
است که نسبت این دو به هم  %01/1می باشد.
جمع کل هزینه ها در سال 0323بالغ بر211میلیون ریال میباشد و جمع کل درآمد در سال0323بالغ بر01.206میلیارد ریال
است که نسبت این دو به هم%.12می باشد.

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
 )0قانون عملیات بانکی بدون ربا
 )2قوانین بخش تعاونی
 )3قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
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 )3دستورات بانك مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذیرربط در خصوص شرکتهای تعاونی اعتبار
 )5قوانین ثبتی
 )6قوانین مربوط به شهرداری
 )1قوانین مالیاتی
 )0قانون تجارت
 )2قانون شورای حل اختالف
 )01بعالوه سایر قوانین مربوط به دادگاههای عمومی منجمله قوانین آئین دادرسی و کیفری و همچنین سایر قوانین حاکم
در حکومت جمهوری اسالمی ایران .
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به 0323/02/22
اقالم سود و زیان
شرح

سال22

سال23

سال23

نسبت به کل
سال23

درصدرشدیاکاهش

درآمد حاصل از تسهیالت
درآمد حاصل از سرمایه
گذاری
جمع درآمدها
هزینه های اداری وعمومی
هزینه های عملیاتی
جمع هزینه ها
مالیات
سود پس از کسر مالیات

051،2،051،103

3.031.305.335

6.363.523.133

%63

%60

153،223،603

0.001.110.203

3.020.111.322

%31

%223

3،615،110،311
320،332،101
320،301،161
002،666،111
1
2،122،330،111

5.120.256.622
123.101.221
30.111.661
165.125.501
1
3.263.060.132

01.206.225.163
261.512.052
01.311.111
211.012.052
1
2.305.322.200

%011
% 22
%0
%011
1
%011

%013
%26
(%)15
%21
%1
%021

هزینه هاي عملیاتی بابت سودسپرده هاي زرین می باشد

نموداراقالم سود و زیان در سال4939و4931
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گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

Millions

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

اقالم ترازنامه (ارقام به ریال )
شرح

سال22

سال23

سال23

نسبت به
کل

درصدرشدیاکاهش

موجودی های نقد
اوراق مشارکت و سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی
تسهیالت اعطائی
دارائی های نامشهود
دارائی های مشهود
جمع دارائی ها
سایرحسابها و اسناد پرداختنی تجاری
سپرده های پرداختنی
سود پرداختنی
بدهی های غیر جاری:
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه
علی الحساب افزایش سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته احتیاطی
سود انباشته
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

226،663،222
5،123،231،011
051،311،111
53،323،502،231
0
1
510،011،52،665
021.620.350
3،305،531،111
1،316،113

61.602.510
1.010.122.263
0.621.111
61.500.211.206
0
2.211.111
13.116.212.152
016.062.530
2.323.011.111
1.600.121

022.112.222
00.312.102.210
01.031.511
21.010.621.126
0
22.010.211
010.021.363.221
12.102.152
1.500.123.111
1.000

%1.02
%01.53
%1.10
%02.31
%1.10
%1.12
%011
% 1.16
%6.2
%1

%20.6
%60
%016
%33
%1
%023
%36
(%)52
%223
(%)22

01،205،011

21.353.060

36.666.633

%1.13

%01

03،530،611،111
30.360.202.521
301،200،262
301،200،262
2،312،313،325
52،665،510،011

03.530.611.111
53.203.530.221
523.111.120
523.111.120
3.660.622.221
13.116.212.152

61.362.030.221
23.210.003.011
202.033.666
202.033.661
0.563.123.160
010.021.363.221

%60.20
%20.3
%1.2
%1.2
%0
%011

%320
(%)51
%00
%00
%033
%35
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شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

اطالعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره

این شرکت توسط هیات مدیره ای مرکب از  5عضو اصلی و 0عضو علی البدل  ،منتخب مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ
 ، 0323/13/31که صالحیت آنان قبالً به تائید اداره کل تعاون و بانك مرکزی رسیده است  ،اداره می شود  .طبق مصوبه مجمع
عمومی به طور ف وق العاده فوق الذکر  ،اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار برای مدت سه سال انتخاب
گردیده اند .
میزان حق حضورهیات مدیره و مدیرعامل براساس دستورالعمل حقوق و مزایا وحق حضور هیات مدیره صورت گرفته است و در
سال  0323جمعا به مبلغ  031.111.111ریال می باشد .
فعالیتها و اقدامات انجام شده در سال 4931

 .0برنامه ریزی الزم جهت جذب اعضاء از بین پرسنل رسمی  ،قراردادی ،بازنشسته .
 .2دریافت تسویه حساب مالیاتی برای سال .0323
 .3اطالع رسانی الزم به اعضاء از آخرین وضعیت شرکت ،نحوه پرداخت وام و نحوه عضویت و .....
 .3طراحی و تکمیل پرتال شرکت تعاونی .
 .5تطبیق آئین نامه و نحوه پرداخت تسهیالت بر مبنای بخش نامه ها و دستورالعمل های جدید بانك مرکزی
 .6برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره واتخاذ تصمیمات الزم(.حداقل 2جلسه در ماه )
طرح ها و برنامه هاي آتی هیات مدیره

 .1متنوع سازی خدمات و تسهیالت مبتنی بر نیاز اعضاء محترم
 .2تالش برای افزایش تعداد اعضاء و افزایش سقف تسهیالت پرداختی .
 .3تقویت سامانه های الکترونیکی و ساز وکارهای مربوط به سیستم نرم افزاری شرکت .
 .4ایجاد شفافیت حساب ها و ارائه اطالعات بهینه به اعضاء و مشتریان شرکت در حداقل زمان .
 .5برنامه ریزی جهت همکاری با بانك ها جهت صدور کارت بانکی باآرم ولوگوی تعاونی اعتباری جهت واریز حقوق
ومزایای پرسنل وبهره مندی از حداکثر سود ممکن به اعضاءوکسب بازدهی برای شرکت.
 .6تعدیل نرخ تسهیالت اعطایی (وام نوید ) با توجه به کاهش نرخ بانکی .
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شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

پیشنهادات و مباحث قابل طرح در مجمع عمومی سالیانه توسط هیات مدیره :

الف ) پیشنهادات هیات مدیره و مباحث قابل طرح در مجمع عمومی سالیانه :
.0

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصمیم گیری در خصوص آن .

.2

رسیدگی واتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به 0323/02/22وتقسیم سود وتصویب بودجه سال0325

.3

تصویب آخرین تغییرات اعضاءوسرمایه

.3

انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره

.5

انتخاب بازرس قانونی شرکت و حق الزحمه ایشان

.6

تعیین حسابرس رسمی شرکت وتعیین حق الزحمه ایشان

.1

تصویب پرداخت پاداش به هیأت مدیره ومدیرعامل

اطالعات تماس با شرکت تعاونی اعتبار :

آدرس پستی شرکت  :تهران  ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی ،خیابان برزیل غربی  ،پالک 50طبقه همکف
کد پستی 0335003105 :
تلفن 120-06100123-26 :
نمابر 120-06122050 :
وب سایت www.taavon.iraninsurance.ir :
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