
شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
ترازنامه 

 (تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)در تاریخ 29 اسفند ماه 1393
1393/12/291392/12/29یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام1393/12/291392/12/29یادداشتدارایی ها

 ریال ریال ریال ریال
1445,003,162,47446,986,870,415بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان4158,829,824,79673,428,318,225موجودي نقد

15447,857,521,246438,631,326,031بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکائی52,579,504,773,9621,089,422,085,304سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
161,616,525,307,505524,758,232,394سایر حساب ها و اسناد پرداختنی61,176,383,172,393599,285,770,067مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

17996,562,7101,430,744,142سود سهام پرداختنی735,078,511,86254,115,005,104مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکائی
11,517,976,585-18ذخیره مالیات بر درآمد8368,383,947,089184,935,240,358سایر حسابها و اسناد دریافتنی

195,985,248,668,3463,563,160,010,077ذخایر حق بیمه92,544,364,890,6121,621,296,849,174سهم بیمه گران اتکائی از ذخایر فنی
201,209,897,879,4611,000,100,171,389ذخیره خسارت معوق10219,178,890,026133,621,892,995مطالبات بلندمدت 

2169,549,531,40377,337,453,170ذخیره ریسک هاي منقضی نشده 113,590,633,309,7132,982,545,856,643سرمایه گذاري هاي بلند مدت
22434,137,952,182248,378,865,546سایر ذخایر فنی121,146,422,256,803706,581,771,723دارایی هاي ثابت مشهود

2349,993,494,50344,010,501,389حق بیمه سال هاي آتی 1391,694,907,02635,772,597,943دارایی هاي نامشهود
2442,423,156,39225,242,456,969ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

9,901,633,236,2225,981,554,608,107جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام:

سرمایه (1،134،000،000 سهم یک هزار 
ریالی تمام پرداخت شده)

251,134,000,000,000907,200,000,000

26113,400,000,00085,896,168,201اندوخته قانونی
27125,848,251,088123,900,512,592اندوخته سرمایه اي

-28113,400,000,000اندوخته افزایش سرمایه
522,192,996,972382,454,098,636سود ( زیان ) انباشته

2,008,841,248,0601,499,450,779,429جمع حقوق صاحبان سهام
11,910,474,484,2827,481,005,387,536جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام11,910,474,484,2827,481,005,387,536جمع دارایی ها

                 
یادداشت هاي توضیحی همراه، جزء الینفک صورت هاي مالی است.
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شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان 

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

(تجدید ارائه شده) 
1392/12/29یادداشت

 ریال
297,161,977,812,4855,068,092,781,141حق بیمه صادره

     (1,354,858,549,314)     (2,422,088,658,269)19کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه
            (36,919,136,306)           (14,933,495,926)29کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه سالهاي آتی

4,724,955,658,2903,676,315,095,521در آمد حق بیمه

302,012,264,446,9891,447,668,472,325حق بیمه اتکائی واگذاري
         (483,711,208,957)          (916,231,685,616)19کاهش ( افزایش ) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاري

             (8,109,983,335)              (8,950,502,812)30کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکایی واگذاري سالهاي آتی
        (955,847,280,033)        (1,087,082,258,561)هزینه حق بیمه اتکائی واگذاري
3,637,873,399,7292,720,467,815,488درآمد حق بیمه سهم نگهداري

312,670,880,745,0161,888,615,582,474خسارت پرداختی
20202,009,786,305683,448,069,592افزایش (کاهش) ذخایر خسارت 

      (2,572,063,652,066)       (2,872,890,531,321)هزینه خسارت

32602,053,849,321475,976,505,372خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی
206,836,355,822143,621,116,001افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاري

608,890,205,143619,597,621,373خسارت سهم بیمه گران اتکائی
      (1,952,466,030,693)        (2,264,000,326,178)هزینه خسارت سهم نگهداري

         (608,092,393,078)         (842,624,369,709)33هزینه کارمزد و کارمزد منافع
34278,666,446,538252,734,575,757درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

        (355,357,817,321)          (563,957,923,171)هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداري
        (125,906,739,573)         (185,759,086,636)21(افزایش ) کاهش سایر ذخائر فنی

             (68,440,151,051)           (93,509,138,138)35هزینه سهم صندوق تامین خسارتهاي بدنی
           (294,912,417,211)         (269,530,394,982)36سایر درآمدها و هزینه هاي بیمه اي

       (489,259,307,835)         (548,798,619,756)خالص سایر هزینه هاي بیمه اي
37583,899,801,715387,231,180,453درآمد سرمایه گذاري از محل ذخائر فنی

845,016,332,339310,615,840,092سود ناخالص فعالیت بیمه اي
37275,518,668,598240,492,859,181درآمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع

       (365,967,434,882)         (517,352,785,298)38هزینه هاي اداري ، عمومی پرسنلی
603,182,215,639185,141,264,391سود عملیاتی

257,879,841,800                (3,071,747,008)39سایر درآمدها و هزینه هاي غیربیمه اي
600,110,468,631443,021,106,191سود خالص قبل از کسر مالیات

--18مالیات
600,110,468,631443,021,106,191سود خالص سال

529.20488.34سود خالص هر سهم 

1393/12/29
 ریال

یادداشتهاي توضیحی همراه، جزء الینفک صورت هاي مالی است.
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شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان 

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

 (تجدید ارائه شده)

1393/12/291392/12/29یادداشت

ریالریالسود (زیان) پایه و تقلیل یافته هر سهم  

531.91204.08عملیاتی
284.26(2.71)غیر عملیاتی

43529.20488.34

 (تجدید ارائه شده)
1392/12/29یادداشت

ریال

600,110,468,631443,021,106,191سود خالص

424,889,006,111234,770,394,494سود انباشته در ابتداي سال 

-      (42,434,907,475)40تعدیالت سنواتی

382,454,098,636234,770,394,494سود انباشته در ابتداي سال - تعدیل شده

982,564,567,267677,791,500,685سود قابل تخصیص

تخصیص سود :

       (24,272,800,683)      (27,503,831,799)26 اندوخته قانونی

       (48,545,601,366)      (62,512,738,496)27اندوخته سرمایه اي

-          (113,400,000,000)28اندوخته افزایش سرمایه

          (181,440,000,000)         (226,800,000,000)سود سهام مصوب 

              (8,000,000,000)-پاداش هیئت مدیره 

          (33,079,000,000)          (30,155,000,000)افزایش سرمایه از محل سود انباشته

     (295,337,402,049)     (460,371,570,295)جمع

522,192,996,972382,454,098,636سود انباشته در پایان سال

سود هرسهم براساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي 
(EPS)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

1393/12/29

ریال

از آنجایی که اجزاي سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیالت سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت هاي توضیحی همراه، جزء الینفک صورت هاي مالی است.
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شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد   

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

1392/12/29یادداشت 
 ریال

فعالیتهاي عملیاتی:

412,239,405,610,3351,699,048,483,667جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

سود و بهره پرداختی بابت تأمین مالی:

         (75,397,148,078)95,850,462,936سود سهام پرداختی

-2,709,041,095سود پرداختی بابت تسهیالت مالی 
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام و سود پرداختی بابت 

         (75,397,148,078)                (98,559,504,031)تامین مالی

مالیات بر درآمد:

-                (11,868,733,580)مالیات بر درآمد پرداختی (شامل  پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

فعالیت هاي سرمایه گذاري:

         (363,910,520,414)          (512,950,129,359)وجوه پرداختی بابت پروژه طرح هاي ساختمانی 

             (145,000,000,000)               (430,000,000,000)وجوه پرداختی بابت قراردادهاي مشارکت 

157,756,013,561-وجوه دریافتی بابت قراردادهاي مشارکت

        (2,018,265,910,000)        (1,529,586,460,000)وجوه پرداختی بابت تحصیل سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

       (83,765,232,688)        (241,453,788,763)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

       (504,776,416,636)         (143,249,338,950)وجوه پرداختی بابت خرید سهام 

565,706,110,0001,010,372,281,772وجوه دریافتی بابت فروش سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

58,870,780,880237,040,622,378وجوه دریافتی بابت فروش سهام 

              (637,254,546)            (57,113,669,083)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی هاي نامشهود

      (1,711,186,416,573)        (2,289,776,495,275) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

         (87,535,080,984)                (160,799,122,551) جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

فعالیتهاي تامین مالی:

7,249,764,85021,221,310,350افزایش سرمایه 

-375,000,000,000دریافت تسهیالت مالی

-               (135,000,000,000)بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

247,249,764,85021,221,310,350جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالی

         (66,313,770,634)86,450,642,299خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

73,428,318,225144,692,618,659مانده وجه نقد در آغاز سال

             (4,950,529,800)                   (1,049,135,728)تأثیر تغییرات نرخ ارز

158,829,824,79673,428,318,225مانده وجه نقد در پایان سال

42481,824,982,290247,560,567,691مبادالت غیر نقدي

1393/12/29
 ریال

یادداشت هاي توضیحی همراه، جزء الینفک صورت هاي مالی است.
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