
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1398/09/301397/12/291398/09/301397/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
327,416348,546)6( 606,180183,179231       بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان      موجودی نقد

3,217,6821,478,770118 1,167,001400,525191      بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی      سرمایه گذاری های كوتاه مدت

6,983,0383,899,28679 971,653713,83636      سایر حساب ها و اسناد پرداختنی      مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

489,180487,6800 --00      ذخیره مالیات      مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

493,964323,58153 3443440      سود سهام پرداختنی      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

2,536,7571,596,18259 7,488,9384,617,35362       ذخایر حق بیمه      سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی

00-- 1,804,3831,614,80812       ذخیره خسارت معوق      دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

00-- 432,028221,57295      ذخیره ریسک های منقضی نشده      مطالبات بلندمدت

187,784529,424)65( 901,242665,18035       سایر ذخایر فنی      سرمایه گذاری های بلند مدت

1,143,5771,090,1095       بدهی های مرتبط با دارایی های غیر       دارایی های ثابت مشهود

جاری نگهداری شده برای فروش

00--

6,0495,40612 533,833312,73271      حق بیمه سال های آتی      دارایی های نامشهود

00-- 130,63692,08242      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

--00      تسهیلت مالی دریافتی      

--00      سایر بدهی ها      

14,036,2388,821,61159      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

1,500,0001,500,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      دریافتی بابت افزایش سرمایه      

33,11433,1140      اندوخته قانونی      

52,76152,7610      اندوخته سرمایه ای      

--00      سایر اندوخته ها      

19 از



1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

غیرجاری نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

)64()648,502()236,666(      سود )زیان( انباشته      

1,349,209937,37344جمع حقوق صاحبان سهام      

15,385,4479,758,98458 15,385,4479,758,98458جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

29 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1397/12/29منتهی به1398/09/301397/09/30

6,367,3328,352,603 65 10,507,853 حق بیمه صادره )قبولی اتکایی(

)899,279()1,165,782( 219 )2,871,585( كاهش )افزایش( ذخایر حق بیمه

5,468,0537,186,821 40 7,636,268 درآمد حق بیمه

)1,325,113()1,813,856( 76 )2,329,567( حق بیمه اتکایی واگذاری

162,623249,417 381 781,569 افزایش )كاهش( ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری

)1,162,490()1,564,439( 33 )1,547,998( هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری

4,305,5635,622,382 41 6,088,270 درآمد حق بیمه سهم نگهداری

)4,092,500()5,234,298( 43 )5,855,921( خسارت پرداختی

)116,611()716,295( 243 )400,031( كاهش )افزایش( ذخایر خسارت

)4,209,111()5,950,593( 49 )6,255,952( هزینه خسارت

808,2161,010,640 22 987,523 خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

)40,922()18,218( -- 159,006 افزایش )كاهش( ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری

767,294992,422 49 1,146,529 خسارت سهم بیمه گران اتکایی

)3,441,817()4,958,171( 48 )5,109,423( هزینه خسارت سهم نگهداری

)321,566()507,009( 37 )440,227( هزینه كارمزد و كارمزد منافع

207,515260,793 82 378,444 درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتکایی

)114,051()246,216( )46( )61,783( هزینه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداری

)139,940()180,625( 69 )236,062( )افزایش( كاهش سایر ذخایر فنی

)78,949()113,735( 52 )119,931( هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی

)18,588()24,920( 31 )24,332( هزینه سهم نیروی انتظامی

)99,630()143,835( 53 )152,365( هزینه سهم وزارت بهداشت

)27,243()44,065( 84 )50,038( سایر درآمد )هزینه( های بیمه ای

)364,350()507,180( 60 )582,728( خالص سایر هزینه های بیمه ای

385,345)89,185( )13( 334,336 سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای )قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی(

194,293320,672 257 694,522 درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

579,638231,487 78 1,028,858 سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای

73,151105,211 47 107,325 درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

39 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

)532,450()729,652( 42 )756,256( هزینه های اداری و عمومی

120,339)392,954( 216 379,927 سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

72,87628,943 )56( 31,909 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

193,215)364,011( 113 411,836 سود )زیان( خالص قبل از كسر مالیات

00 -- 0  مالیات

193,215)364,011( 113 411,836 سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

80)262( 216 253 سود )زیان( پایه هر سهم - عملیاتی

4919 )55( 22 سود )زیان( پایه هر سهم - غیرعملیاتی

129)243( 113 275 سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته
193,215)364,011( 113 411,836 سود )زیان( خالص

)196,135()196,135( 231 )648,502( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال

0)88,356( -- 0 تعدیلت سنواتی

)196,135()284,491( 231 )648,502( سود )زیان( انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده

-- تغییرات در سود )زیان( انباشته
00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته سرمایه ای

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 انتقال  از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

00 -- 0 سود سهام مصوب

00 -- 0 جمع تغییرات در سود )زیان( انباشته

)2,920()648,502( 8,005 )236,666( سود )زیان( انباشته در پایان دوره

49 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

129)243( 113 275 سود )زیان( خالص هر سهم )ریال(

1,500,0001,500,000 0 1,500,000 سرمایه

59 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  30/09/1398
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  30/09/1397
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  29/12/1397 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

84,126--(96,812)61,267جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-عادی

0--00جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی

84,126--(96,812)61,267جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

0--00سود سهام پرداختی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تامین مالی

00--0

--مالیات بر درآمد

0--00مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

4,551(5)2,5312,659وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(150,336)5(80,947)(84,928)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های كوتاه مدت

(145,785)5(78,288)(82,397)جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(61,659)(88)(175,100)(21,130)جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

69 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

--فعالیت های تامین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت استقراض

0--00جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

(61,659)(88)(175,100)(21,130)خالص افزایش)كاهش( در وجه نقد

410,205(15)348,546410,205مانده وجه نقد در ابتدای دوره

0--00تاثیر تغییرات نرخ ارز

327,416235,10539348,546وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

79 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

سود )زیان( ناخالص فعالیت بیمه ای )قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی(

رشته بیمه

خالص 

حق بیمه 

نگهداری

ذخیره 
خسارت 
معوق و 

ریسک های 
منقضی 

خالص 

خسارت 

پرداختی 

نگهداری

خالص 
کارمزد و 
کارمزد 
منافع 

نگهداری

ذخایر 

حق بیمه

سایر ذخایر 

فنی
جمع

هزینه سهم صندوق 
تامین خسارت های 

بدنی، نیروی انتظامی، 
وزارت بهداشت، سایر 
درآمدها و هزینه های 

بیمه ای

سود سپرده اتكایی

واگذاریقبولی

سود (زیان) ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
(قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی)

(افزایش) کاهش ذخایر فنی (سهم نگهداری)

1398/09/301397/09/301397/12/29

سود (زیان) ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
(قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی)

سود (زیان) ناخالص 
فعالیت بیمه ای 
(قبل از درآمد 

سرمایه گذاری از محل 
ذخایر فنی)

28992188,292-300332-2408200-1573455-118088-281025-(1,174,342)26440525,177-3,936,080درمان

805670-124994-139169-30728000-147987-52228-111,891(207,650)89893-1334949-1,740,940ثالث - اجباری

0000000000000ثالث - مازاد و دیه

0000000000000حوادث سرنشین

13660044,16047,88655,205-47113-6698-12133-(28,282)28411-102213-223,263بدنه خودرو

13810087,561149,434244,519-185176-6772-138681-(39,723)3193680,315-225,739آتش سوزی

1460015,75521,47630,291-18931-453-2716-(15,762)151912,416-23,935باربری

20910063,94841,51125,872-76962-10251-2804-(63,907)51802-146899-341,702مسئولیت

19256-21804-50800145,660-196359,557-85,212(23,692)5893762,516-83,032مهندسی

3666-70008,83214,771-14441,5566,44408,000-9089-11,435کشتی

880018,14932,35134,513-432106-55649,302286252-14,393هواپیما

80100138,74558,96042,485-21540-1850-2711-(16,979)947239,591-130,967نفت و انرژی

4170026,75134,70442,740-18844-14180-(17,426)6052-16104-68,168حوادث

8431-00014001400014117اعتباری

0000000000000زندگی - اندوخته دار

839300227,415155,27378,985-535070-29629-3339-(502,102)93134-507674-1,371,686زندگی- غیر اندوخته دار

36004,0753,9214,938-1612-154-3(1,461)132-5,84510پول

2-7228731-700-8090-7544-0(546)232-1,1010سایر

89 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,500,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 )حسابرسی نشده(

660301 كد صنعت: وسینبیمه سینا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 601340شماره اطلعیه :

(89,185)00334,336385,345(346,666)(2,567,103)(236,062)(241,025)(2,090,016)(61,783)(4,868,398)8,178,286جمع

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

1398/09/301397/09/301397/12/29شرح

41,52042,71655,779سود سپرده های بانكی کوتاه مدت

7,91012,10821,427سود سپرده های بانكی بلند مدت

131,354104,464135,614سود اوراق مشارکت

111,997994124,191سود (زیان) صندوق های سرمایه گذاری، صكوک و سایر ابزارهای پولی و مالی

78,46683,98513,070سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

424,712071,726سود (زیان) معاملت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

000سود (زیان) تغییر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس

000سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

000سود (زیان) قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری

5,88823,1774,076سود تسهیلت اعطایی به بیمه گذاران، نمایندگان و کارکنان

000سود (زیان) مشارکت در طرح ها، اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی، املک و مستغلت

000سایر

801,847267,444425,883جمع

694,522194,293320,672درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

107,32573,151105,211درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

99 از


