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   رينشستگي كشوزبا صندوق                      

 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي                  

 2929اسفند ماه  92سال مالي منتهي به             

 

 ياكچوئر بر يمبتن يبازنشستگ يمزايا يفعل ارزش -21-4

 منظور 2929 سال پايان در فوق محاسبات جهت زير مفروضات و اطالعات ياكچوئر بر يمبتن يبازنشستگ يمزايا يفعل ارزش محاسبه در

  :است گرديده

 كل زن مرد شرح رديف

 444/291/2 229/941 484/192 (نفر) شاغل اعضاء تعداد 2
 9/44 9/44 2/44 (سال) شاغل اعضاء سن متوسط 9
 سال1/21 سال9/29 سال 4/28 (سال) شاغل اعضاء خدمت سابقه متوسط 9
 149/294/24 128/812/29 919/994/29 (ريال) يبازنشستگ كسور مشمول يمزايا و حقوق متوسط 4

 944/229 244/914 944/941 (نفر) افتاده كار از و بازنشسته اعضاء تعداد 1 ريال
 921/929 - - (نفر) يمتوف اعضاء تعداد 9
 8/92 8/12 8/99 (سال) بازنشسته اعضاء سن متوسط 1
 19 12 19 (سال) يبازنشستگ زمان در اعضاء سن متوسط 8
 129/821/24 - - (ريال) يمتوف و افتاده كار از بازنشسته، اعضاء حقوق متوسط 2
 درصد 8/92درصد و 21درصد،  24 گي كاركناننه حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستافزايش ساليا 24

 درصد در سال 9/92درصد و  29درصد،  29افزايش ساليانه مستمري  22

درصد حقوق و مزايا بعالوه اولين افزايش هاي حقوق و مزاياي مشمول كسور  1/29درصد و سهم كارفرما  2كسور بازنشستگي سهم اعضاء  29

 بازنشستگي
 درصد در سال درنظر گرفته شده است. 28درصد و  21نرخ بازدهي سرمايه گذاري آتي از وجوه صندوق به طور متوسط  29

 فزوني سن كارمند مرد از همسرش به طور متوسط پنج سال فرض شده است 24

ميليون ريال )با احتساب بدهي پرداخت نشده دولت به مبلغ  129/942/241موجودي صندوق )اعم از نقدي و غير نقدي( به قيمت دفتري  21

 ميليون ريال( مي باشد. 284/899/98
سال سابقه خدمت و يا  98سال سن براي آقايان و  91داكثر سي سال سابقه خدمت و يا حداكثر تاريخ بازنشستگي بر مبناي دارا بودن ح 29

 سال سن براي خانمها تعيين شده است. 94
 فرمول محاسبه حقوق بازنشستگي به صورت زير مي باشد: 21

 ميانگين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي دو سال آخر خدمت = ميانگين حقوق 

 سابقه خدمت به سال * ميانگين حقوق = حقوق بازنشستگي

 

                                                                                    

 

 حقوق وظيفه وظيفه بگيران بازنشسته متوفي برابر تمام حقوق بازنشستگي در زمان فوت در نظر گرفته شده است. 28

حقوق وظيفه وراث اعضاء متوفي )فوت در زمان اشتغال( همانند محاسبه حقوق بازنشستگي با لحاظ داشتن حداقل حقوق مبناي محاسبه  22

 مي باشد.

 

 ري و ارزش داراييهاي طرحئارتباط ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتني بر اكچو -2-21-4

 شده است :بمنظور سنجش توان مالي طرح و مقايسه با تعهدات آتي آن ، ارزش منصفانه خالص داراييهاي  طرح از مباني ذيل استفاده 

 مايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس به قيمت تابلو بورس در تاريخ محاسبه اكچوئريسر 

 و برآوردي مايه گذاري در سهام ساير شركتها به مبلغ دفتريسر 

 رمايه گذاري با در آمد ثابت)اوراق مشاركت( در صورتي كه مديريت طرح قصد نگهداري اوراق تا سررسيد را داشته باشد به س

 مبلغ دفتري و در غير اينصورت به ارزش بازار

 امالک و ساير اموالي كه به قصد سرمايه گذاري نگهداري مي شود به مبلغ دفتري 


