
گزارش مجمع شرکت بیمه نوین 
( نوین)

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت 
ایرانیان



1

نترکیب سهامدارا

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%99520شرکت بانک اقتصاد نوین

%4338شرکت تامین آتیه درخشان نوین

%2855شرکت تامین سرمایه نوین

%2835صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو

%1974شرکت توسعه صنایع بهشهر

%2,80758سایر سهامداران

%5,000100جمع
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صورت سود و زیان شرکت
1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال واحددوره مالی

درامد حق بیمه

میلیون ریال

2,935,188 5,095,306 7,089,218 10,267,895 14,379,551 
(4,462,568)(3,290,484)(2,223,620)(1,477,160)(749,547)هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
 9,916,983 6,977,411 4,865,598 3,618,146 2,185,641درامد حق بیمه سهم نگهداری

 1,592,833 4,125,642 1,317,483 705,274 508,892درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 1,288,150 839,247---سایر درآمدهای بیمه ای

 12,797,966 11,942,300---درآمدهای بیمه ای
(9,490,308)(8,749,898)(7,424,717)(4,023,572)(2,192,569)هزینه خسارت

 2,546,206 3,375,891 3,285,171 1,095,202 595,294خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(6,944,102)(5,374,007)(4,139,546)(2,928,370)(1,597,275)هزینه خسارت سهم نگهداری
(358,458)(789,381)---هزینه سهم مشارکت در منافع

(483,847)(280,257)(195,873)(156,825)(98,250)کاهش سایر ذخایر فنی( افزایش)
(3,202,523)(2,177,465)---سایر هزینه های بیمه ای

(4,044,828)(3,247,103)---هزینه های بیمه ای
 1,809,036 3,321,190---ناخالص فعالیتهای بیمه ای( زیان)سود 

(1,758,402)(1,270,210)(869,111)(691,871)(527,804)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی
 444,515 1,605,332---سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 495,149 3,656,312 473,898 334,497 187,600عملیاتی( زیان)سود 
 0 0 0 0 0هزینه های مالی

 101,417 317,254 114,083 94,370 35,959خالص سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه ای
 596,566 3,973,566 587,981 428,867 223,559قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

 0 0 0 0 0مالیات
 596,566 3,973,566 587,981 428,867 223,559خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 5,000,000 5,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000سرمایه
 119 795 118 86 45ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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مبلغ حق بیمه صادره و خسارت پرداختنی سالیانه

(میلیاد ریال)مبلغ حق بیمه صادره  (میلیارد ریال)مبلغ خسارت پرداختنی 

13961397139813991400

%28%11%11%12%14حاشیه سود ناخالص

%27%5%4%4%3حاشیه سود عملیاتی

%29%6%6%5%2حاشیه سود خالص

مطالب مهم مطرح شده در مجمع
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مطالب مهم مطرح شده در مجمع

.درصد سود خالص تقسیم شد10ریال، معادل 12در پایان مجمع به ازای هر سهم 

برایعدداینکهحالیدر.استبودهدرصد46ازبیش1400سالدررانندگیحوادثوثالثازغیربیمهحقرشد•

.استبودهدرصد36بیمهصنعت

.شدخواهدانجامزودیبهبازنشستگیمکملبیمه هاینامهبیمهاولینصدور•

.استبیمارستانیبیمه هایبهمربوطریسکضریبپایین ترینبیمه ای,رشته هایبیندر•

افزایشبهنیازعلتهمینبهوداردمالیتوانگرینسبتافزایشبهاحتیاجخودبیمه ایپرتفویرشدبابتشرکت•

کهدشبیانسودتقسیمهنگامدرامانشددادهمشخصیپاسخسرمایهافزایشروشخصوصدردارد؛سرمایه

.بودخواهدانباشتهسودمحلازسرمایهافزایشاینازبخشی

دردیهرخنافزایشعلتبهامراینکهاستبودهمسئولیتبیمههزینهافزایشچهارم,فصلدرزیانتحققدلیل•

.نمایدتسویهامسالراهزینه هااینازتوجهیقابلبخشگرفتتصمیمشرکتکهمی باشد1401سال


