نگاهی بر عرضه اولیه شرکت بیمه معلم" ومعلم"

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت بیمه معلم در سال  37با نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری و با سرمایه اولیه  020222میلیون ریال تاسیس و در سالل  68به
بیمه معلم تغییر نام یافت .مرکز اصلی شرکت تهران است و گستره فعالیت جغرافیایی شرکت داخل و خارج از کشور با درنظر گرفتن
مقررات فعالیت برون مرزی می باشد .موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه
زندگی و غیر زندگی ،تحصیل پوشش بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره ،قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه
داخلی در حدود مقررات مربوط و ضوابط بیمه مرکزی ایران و سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در
چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه.
سرمایه و ترکیب سهامداران
تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا تا کنون به شرح جدول زیر می باشد:

سهامداران عمده شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

پیشینه بیمه در ایران
در سال 3732خورشیدی فعالیت جدی کشور در زمینه بیمه آغاز شد .در همین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها در ایران
به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .در سال 3731
شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه  02میلیون ریال تاسیس شد.تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه
ای کشور به شمار می رود .دو سال بعد قانون بیمه در  78ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .در سال  3773بر
اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 052هزار دالر ودیعه نزد
بانک ملی ایران قرار دهند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 522هزار دالر برسد بر آن بیفزایند.این تصمیم
موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنا دو شرکت بیمه یورک شایر و اینگستراخ
گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال  3701خورشیدی تاسیس شد .پس از آن تا سال  3717به تدریج هفت
شرکت خصوصی دیگر تاسیس شدند .با افزایش تعداد شرکت های بیمه و ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت در سال
3752بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق اهداف فوق تاسیس شد .پس از انقالب و ملی شدن صنایع مختلف شرکت های بیمه خصوصی
نیز مشمول این موضوع شده و با ادغام 32شرکت بیمه خصوصی ،شرکت بیمه دانا با فعالیت تخصصی در زمینه بیمه های اشخاص

شکل گرفت .فعالیت شرکت های بیمه غیر دولتی پس از انقالب بر اساس مصوبه  3762/28/28مجلس شورای اسالمی مجاز اعالم
گردید و اولین شرکت های خصوصی در تاریخ  3760/20/06شروع به فعالیت نمودند .بررسی روند فعالیت شرکت های بیمه در سال
های پس از انقالی نیز حاکی از رشد بازار بیمه به طور مستمر می باشد.این رشد پس از ورود شرکت های بیمه خصوصی در سال
 3760ادامه یافت و با توجه به گسترش فرهنگ بیمه و نیز توسعه فعالیت شرکت های بیمه آینده رو به رشدی می توان برای این
صنعت متصور بود .در سال  3715با اضافه شدن سه شرکت بیمه تجارت نو ،حکمت صبا و شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه
تعداد شرکت های بیمه از 01شرکت طی سال  3711به  70شرکت بیمه در سال  15افزایش یافت.
جایگاه بیمه معلم در صنعت بیمه
حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه در سال 69
حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه با  07/0درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حدود  715/7هزار میلیارد ریال رسید .فقط
 1شرکت بیمه ایران ،آسیا ،دانا ،دی ،البرز ،پارسیان ،پاسارگاد ،معلم و کوثر (هر یک دارای سهم باالتر از 7درصد) در مجموع 62/6
درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و  31/0درصد دیگر بین 02شرکت توزیع شده است .تعداد بیمه نامه های
صادره در این مدت نیز با حدود  7/0درصد رشد نسبت به سال قبل به حدود  11/0میلیون فقره رسید .از کل تعداد بیمه نامه های
صادره  1رشته شخص ثالث مازاد ،حوادث راننده ،حوادث و بدنه اتومبیل در مجموع  67/0درصد از کل بیمه نامه های صادره را به
خود اختصاص داده اند.

خسارات پرداختی شرکت های بیمه در سال 69
شرکت های بیمه در سال 18حدود  03301هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  36/7درصد رشد نشان می دهد 13/7.درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد و حدود 77/7درصد به
رشته بیمه درمان اختصاص داشته است.

سهم بخش غیر دولتی
در سال  18سهم بخش غیر دولتی از کل حق بیمه تولیدی صنعت به  88/3درصد رسید و  77/7درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش
تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد .در این مدت  53/5درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیر دولتی جبران گردید و 10/5
درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد .بر این اساس طی دوره مورد بررسی ضریب خسارت بخش غیر دولتی به حدود  62/5درصد
رسیده است(.در مقابل بخش دولتی با  66/5درصد ضریب خسارت).

صورت های مالی شرکت در  3سال گذشته و 9ماهه ابتدایی سال 69
در ادامه به بررسی صورت های مالی شرکت طی 7سال اخیر و همچنین دوره 8ماهه ابتدایی سال  13پرداخته می شود.
ترازنامه

صورت سود و زیان شرکت

بررسی وضعیت مالی شرکت
شرکت در سال  18به ازای هر سهم  728ریال سود ساخته که با در نظر گرفتن افزایش سرمایه رشدی  0درصدی نسبت به سال قبل
از آن داشته است .همچنین شرکت در  8ماهه ابتدایی سال جاری به ازای هر سهم  103ریال سود ساخته که رشدی  325درصدی
نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است .اما در  1ماهه با توجه به افزایش انواع هزینه ها و خسارت ها سود هر سهم شرکت به رقم 061
ریال رسیده است که به رغم کاه سود همچنان نسبت به دوره مشابه قبلی رشدی  32درصدی داشته است .شرکت به لحاظ سود انباشته
مبلغ قابل توجهی ندارد.
رشد حق بیمه های صادره در 1ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره قبل  76درصد بوده است و درآمد حق بیمه شرکت رشدی 70
درصدی داشته است .هزینه خسارات نیز در همین مدت رشدی  76درصدی داشته است .در جداول زیر شبکه فروش و حق بیمه های
صادره آمده است.
شبکه فروش

توزیع حق بیمه صادره

نسبت های مالی شرکت

ریسک های شرکت
از جمله عوامل ریسک شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 ریسک توانگری مالی ریسک ایجاد محدودیت در انجام کسب و کار ریسک کاهش فروش بیمه نامه ریسک از دست دادن مشتریان فعلی -ریسک تعلیق ،لغو مجوز فعالیت به صورت موقت یا دائمی در یک یا چند رشته بیمه

 ریسک لغو مجوز قبولی اتکایی ریسک عدم توازن بین توسعه کسب و کار و سرمایه شرکت با جذب پرتفوی آموزش و پرورش ریسک عدم تحقق چشم انداز شرکت ریسک عدم تحقق اهداف تعیین شده در بخش سرمایه گذاری ریسک کاهش سطح نگهداشت شرکت ریسک کاهش سطح رقابت با سایر شرکت های بیمه ریسک کاهش رتبه اعتباری شرکت -ریسک کاهش توان شرکت در بازار قبولی بیمه های اتکایی

ارزش گذاری شرکت
ارزش گذاری شرکت های فعال در صنعت بیمه با شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی تا حدودی متفاوت است .با توجه به روند
سودآوری شرکت در سال های قبل و همچنین سود هر سهم شرکت در صورت های مالی  8ماهه و 1ماهه  13و همچنین برآورد سود
هر سهم شرکت برای سال  16ارزش هر سهم شرکت در محدوده  3635تا  0751برآورد می گردد .شرکت در نظر دارد  5درصد از
سهام خود را روز شنبه مورخ  05اسفند ماه  13در محدوده قیمتی  0822تا  0322ریال عرضه نماید .قیمت سهم چندان جذاب نیست و
سهم نیز کوچک است به همین دلیل پیش بینی میشود نسبت به عرضه قبلی با استقبال کمتری مواجه شود و به هر کد بین  312تا
 052سهم (بسته به میزان استقبال از سهم) در سقف قیمتی تخصیص یابد .از این رو برآورد می شود که برای شرکت در این عرضه
اولیه به بیش از  86222تومن نقدینگی نیاز نباشد.
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