
سهامی عام) شرکت بیمه پاسارگاد(
ترازنامه مجموعه

در تاریخ 29 اسفند ماه 1396

1396/12/291395/12/30یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی ها
 ریال ریال ریال ریال

بدهی ها:دارایی ها:
1494،665،376،08977،912،815،635بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان4213،539،423،483232،944،180،974موجودي نقد

15790،500،595،465528،055،921،774بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکائی513،162،838،200،5937،383،501،011،752سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
162،342،366،701،9072،110،861،127،090سایر حساب ها و اسناد پرداختنی62،430،484،509،6812،100،184،890،849مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

174،091،103،01021،757،171،469سود سهام پرداختنی743،202،927،00726،576،186،137مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکائی
1821،052،788،286،56013،129،149،287،718ذخایر حق بیمه81،200،960،612،3091،349،571،382،340سایر حسابها و اسناد دریافتنی

192،362،278،907،5311،669،518،744،285ذخیره خسارت معوق97،418،009،692،4214،920،452،376،933سهم بیمه گران اتکائی از ذخایر فنی
20511،069،046،635286،892،437،371ذخیره ریسک هاي منقضی نشده101،209،133،538،723747،530،974،023مطالبات بلندمدت

21896،797،705،982871،317،877،160سایر ذخایر فنی114،130،520،887،4563،296،251،168،248سرمایه گذاري هاي بلند مدت
22112،179،186،64288،685،932،062حق بیمه سال هاي آتی122،382،835،025،7442،219،587،758،427دارایی هاي ثابت مشهود

23138،792،640،888100،252،931،043ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان13119،135،827،352103،235،278،992دارایی هاي نامشهود
28،305،529،550،70918،884،404،245،607جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:
242،551،500،000،0002،041،200،000،000سرمایه

484،630،051،000-24دریافتی بابت افزایش سرمایه
25191،095،450،505149،044،681،591اندوخته قانونی

26270،687،503،040186،585،965،211اندوخته سرمایه اي
991،848،140،515633،970،265،266سود انباشته

4،005،131،094،0603،495،430،963،068جمع حقوق صاحبان سهام
32،310،660،644،76922،379،835،208،675جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام32،310،660،644،76922،379،835،208،675جمع دارایی ها
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یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان مجموعه

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

 ریال

2716،205،675،905،57211،388،797،733،553حق بیمه صادره

        (4,551,428,102,447)          (7,923,638,998,842)18کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

8,282,036,906,7306،837،369،631،106در آمد حق بیمه

283،796،962،591،6442،831،593،685،434حق بیمه اتکائی واگذاري

        (1,506,084,026,072)          (2,434,201,015,252)18کاهش ( افزایش ) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاري

1,362,761,576,3921,325,509,659,362هزینه حق بیمه اتکائی واگذاري

6،919،275،330،3385،511،859،971،744درآمد حق بیمه سهم نگهداري

295،562،264،484،5944،643،462،656،745خسارت پرداختی

20916،936،772،510145،477،873،454 و 19افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

        (4,788,940,530,199)           (6,479,201,257,104)هزینه خسارت

301،011،237،351،672847،940،697،659خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

2063،356،300،23636،273،838،142 و 19افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاري

1،074،593،651،908884،214،535،801خسارت سهم بیمه گران اتکائی

        (3,904,725,994,398)           (5,404,607,605,196)هزینه خسارت سهم نگهداري

        (1,528,524,763,965)          (2,337,044,102,839)31هزینه کارمزد و کارمزد منافع

32622،111،063،277432،224،960،430درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

        (1,096,299,803,535)           (1,714,933,039,562)هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداري

           (255,732,770,583)              (25,479,828,822)21(افزایش ) کاهش سایر ذخائر فنی

           (164,626,227,733)            (231,421,324,683)33هزینه سهم صندوق تامین خسارتهاي بدنی

           (360,167,515,850)            (453,181,247,599)34سایر درآمدها و هزینه هاي بیمه اي

           (780,526,514,166)             (710,082,401,104)خالص سایر هزینه هاي بیمه اي

351,888,600,043,7691,206,150,288,952درآمد سرمایه گذاري از محل ذخائر فنی

978،252،328،245936،457،948،597سود ناخالص فعالیت بیمه اي

35593،980،741،451440،289،612،955درآمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع

           (857,453,676,081)           (1,204,613,986,533)36هزینه هاي اداري ، عمومی پرسنلی

367،619،083،163519،293،885،471سود عملیاتی

37473،621،098،829206،167،969،069سایر درآمدها و هزینه هاي غیربیمه اي

841،240،181،992725،461،854،540سود خالص قبل از کسر مالیات

--1-2-8مالیات

841،240،181،992725،461،854،540سود خالص سال

329/70284/33سود خالص
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1396/12/29

 ریال

یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان مجموعه

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

ریالسود پایه و تقلیل یافته هر سهم  

144/08203/53عملیاتی

185/6280/80غیر عملیاتی

41329/70284/33

841،240،181،992725،461،854،540سود خالص

633,970,265,266719،913،430،775سود انباشته در ابتداي سال

        (194,170,975,277)-38تعدیالت سنواتی

633،970،265،266525,742,455,498سود انباشته در ابتداي سال - تعدیل شده

1،475،210،447،2581,251,204,310,038سود قابل تخصیص

تخصیص سود :

          (35,644,681,591)           (42,050,768,914)25 اندوخته قانونی

          (71,289,363,181)           (84,101,537,829)26اندوخته سرمایه اي

        (510,300,000,000)         (357,210,000,000)سود سهام مصوب

        (617,234,044,772)         (483,362,306,743)جمع

991,848,140,515633,970,265,266سود انباشته در پایان سال
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1396/12/29

ریال

(EPS) سود هر سهم بر اساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي

گردش حساب سود انباشته مجموعه

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

یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد مجموعه  

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

 ریال ریال ریال

فعالیتهاي عملیاتی:

                  3,865,815,143,411                 396,830,995,469,320جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

سود و بهره پرداختی بابت تأمین مالی:

                        (4,468,141,150)                     (374,876,068,459)سود سهام پرداختی

                        (4,468,141,150)                   (374,876,068,459)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

-                       (5,185,478,140)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت هاي سرمایه گذاري:

                    (450,503,955,757)                     (547,086,300,000)وجوه پرداختی بابت پروژه طرح هاي ساختمانی

                    415,900,912,000-وجوه دریافتی بابت پروژه طرح هاي ساختمانی

                 (2,040,893,412,500)                  (2,156,152,606,124)وجوه پرداختی بابت پروژه مشارکت

                  1,855,964,375,000                   1,851,344,143,624وجوه دریافتی بابت پروژه مشارکت

                 (3,507,966,432,950)                (19,505,247,800,000)وجوه پرداختی بابت تحصیل سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

                 (1,266,780,256,933)                     (619,947,803,720)وجوه پرداختی بابت تحصیل صندوق هاي سرمایه گذاري

                      (74,917,057,630)                     (179,879,624,049)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

                    (546,874,837,394)                  (1,094,682,360,873)وجوه پرداختی بابت خرید سهام

                            725,620,776                         2,819,523,130وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت مشهود

                    986,505,500,000                 14,739,916,743,700وجوه دریافتی بابت فروش سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

506,081,384,501                      664,613,936,790وجوه دریافتی بابت فروش صندوق هاي سرمایه گذاري

                    273,592,004,917                     382,201,292,709وجوه دریافتی بابت فروش سهام

                        (1,990,018,570)                         (5,849,938,429)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی هاي نامشهود

                 (3,851,156,174,540)                (6,467,950,793,242) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

                      10,190,827,721                     (17,016,870,521) جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

فعالیتهاي تامین مالی:

--افزایش سرمایه

--دریافت تسهیالت مالی

--بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

--جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالی

                       10,190,827,721                     (17,016,870,521)خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

                     221,075,163,956                    232,944,180,974مانده وجه نقد در آغاز سال

                         1,678,189,297                       (2,387,886,970)تأثیر تغییرات نرخ ارز

                     232,944,180,974                    213,539,423,483مانده وجه نقد در پایان دوره

                     583,037,329,170                      4012,987,615,089مبادالت غیر نقدي
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1396/12/29

یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند ماه 1396

1396/12/291395/12/30یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی ها
 ریال ریال ریال ریال

بدهی ها:دارایی ها:
1494،665،376،08977،912،815،635بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان4213،539،423،483232،944،180،974موجودي نقد

15790،500،595،465528،055،921،774بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکائی513،162،838،200،5937،383،501،011،752سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
162،342،366،701،9072،110،861،127،090سایر حساب ها و اسناد پرداختنی62،430،484،509،6812،100،184،890،849مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

174،091،103،01021،757،171،469سود سهام پرداختنی743،202،927،00726،576،186،137مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکائی
1821،052،788،286،56013،129،149،287،718ذخایر حق بیمه81،200،960،612،3091،349،571،382،340سایر حسابها و اسناد دریافتنی

192،362،278،907،5311،669،518،744،285ذخیره خسارت معوق97،418،009،692،4214،920،452،376،933سهم بیمه گران اتکائی از ذخایر فنی
20511،069،046،635286،892،437،371ذخیره ریسک هاي منقضی نشده101،209،133،538،723747،530،974،023مطالبات بلندمدت

21896،797،705،982871،317،877،160سایر ذخایر فنی114،105،914،749،2253،271،869،833،724سرمایه گذاري هاي بلند مدت
22112،179،186،64288،685،932،062حق بیمه سال هاي آتی122،382،835،025،7442،219،587،758،427دارایی هاي ثابت مشهود

23138،792،640،888100،252،931،043ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان13119،135،827،352103،235،278،992دارایی هاي نامشهود
28،305،529،550،70918،884،404،245،607جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:
242،551،500،000،0002،041،200،000،000سرمایه

484،630،051،000-24دریافتی بابت افزایش سرمایه
25191،095،450،505149،044،681،591اندوخته قانونی

26270،687،503،040186،585،965،211اندوخته سرمایه اي
967،242،002،284609،588،930،742سود انباشته

3،980،524،955،8293،471،049،628،544جمع حقوق صاحبان سهام
32،286،054،506،53822،355،453،874،151جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام32،286،054،506،53822،355،453،874،151جمع دارایی ها
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یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

 ریال

2716،205،675،905،57211،388،797،733،553حق بیمه صادره

        (4,551,428,102,447)          (7,923,638,998,842)18کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

8,282,036,906,7306،837،369،631،106در آمد حق بیمه

283،796،962،591،6442،831،593،685،434حق بیمه اتکائی واگذاري

        (1,506,084,026,072)          (2,434,201,015,252)18کاهش ( افزایش ) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاري

1,362,761,576,3921,325,509,659,362هزینه حق بیمه اتکائی واگذاري

6،919،275،330،3385،511،859،971،744درآمد حق بیمه سهم نگهداري

295،562،264،484،5944،643،462،656،745خسارت پرداختی

20916،936،772،510145،477،873،454 و 19افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

        (4,788,940,530,199)         (6,479,201,257,104)هزینه خسارت

301،011،237،351،672847،940،697،659خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

2063،356،300،23636،273،838،142 و 19افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاري

1،074،593،651،908884،214،535،801خسارت سهم بیمه گران اتکائی

        (3,904,725,994,398)          (5,404,607,605,196)هزینه خسارت سهم نگهداري

        (1,528,524,763,965)          (2,337,044,102,839)31هزینه کارمزد و کارمزد منافع

32622،111،063،277432،224،960،430درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

        (1,096,299,803,535)         (1,714,933,039,562)هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداري

           (255,732,770,583)              (25,479,828,822)21(افزایش ) کاهش سایر ذخائر فنی

           (164,626,227,733)             (231,421,324,683)33هزینه سهم صندوق تامین خسارتهاي بدنی

           (360,167,515,850)             (453,181,247,599)34سایر درآمدها و هزینه هاي بیمه اي

           (780,526,514,166)            (710,082,401,104)خالص سایر هزینه هاي بیمه اي

351,888,429,026,4581,196,943,050,075درآمد سرمایه گذاري از محل ذخائر فنی

978،081،310،934927،250،709،720سود ناخالص فعالیت بیمه اي

35593،926،955،055436،928،629،105درآمد سرمایه گذاري از محل سایر منابع

           (857,453,676,081)          (1,204,613,986,533)36هزینه هاي اداري ، عمومی پرسنلی

367،394،279،456506،725،662،744سود عملیاتی

37473،621،098،829206،167،969،069سایر درآمدها و هزینه هاي غیربیمه اي

841،015،378،285712،893،631،813سود خالص قبل از کسر مالیات

--1-2-8مالیات

841،015،378،285712،893،631،813سود خالص سال

329/62279/40سود خالص
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 ریال

1396/12/29

یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

ریالسود پایه و تقلیل یافته هر سهم  

143/99198/60عملیاتی

185/6380/80غیر عملیاتی

41329/62279/40

841،015،378،285712،893،631،813سود خالص

609،588،930،742708،100،318،978سود انباشته در ابتداي سال

        (194,170,975,277)-38تعدیالت سنواتی

609،588،930،742513,929,343,701سود انباشته در ابتداي سال - تعدیل شده

1،450،604،309،0271,226,822,975,514سود قابل تخصیص

تخصیص سود :

          (35,644,681,591)           (42,050,768,914)25 اندوخته قانونی

          (71,289,363,181)           (84,101,537,829)26اندوخته سرمایه اي

        (510,300,000,000)         (357,210,000,000)سود سهام مصوب

        (617,234,044,772)         (483,362,306,743)جمع

967,242,002,284609،588،930،742سود انباشته در پایان سال
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1396/12/29

ریال

گردش حساب سود انباشته

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

(EPS) سود هر سهم بر اساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي

یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد   

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

1395/12/30یادداشت

 ریال

فعالیتهاي عملیاتی:

396,830,995,469,3203,865,815,143,411جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

سود و بهره پرداختی بابت تأمین مالی:

                        (4,468,141,150)                     (374,876,068,459)سود سهام پرداختی

                        (4,468,141,150)                   (374,876,068,459)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود سهام و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

-                       (5,185,478,140)مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

فعالیت هاي سرمایه گذاري:

                    (450,503,955,757)                     (547,086,300,000)وجوه پرداختی بابت پروژه طرح هاي ساختمانی

415,900,912,000-وجوه دریافتی بابت پروژه طرح هاي ساختمانی

                 (2,040,893,412,500)                  (2,156,152,606,124)وجوه پرداختی بابت پروژه مشارکت

1,851,344,143,6241,855,964,375,000وجوه دریافتی بابت پروژه مشارکت

                 (3,507,966,432,950)                (19,505,247,800,000)وجوه پرداختی بابت تحصیل سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

                 (1,266,780,256,933)                     (619,947,803,720)وجوه پرداختی بابت تحصیل صندوق هاي سرمایه گذاري

                      (74,917,057,630)                     (179,879,624,049)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

                    (546,874,837,394)                  (1,094,682,360,873)وجوه پرداختی بابت خرید سهام

2,819,523,130725,620,776وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت مشهود

14,739,916,743,700986,505,500,000وجوه دریافتی بابت فروش سپرده سرمایه گذاري و اوراق مشارکت

664,613,936,790506,081,384,501وجوه دریافتی بابت فروش صندوق هاي سرمایه گذاري

382,201,292,709273,592,004,917وجوه دریافتی بابت فروش سهام

                        (1,990,018,570)                         (5,849,938,429)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی هاي نامشهود

                 (3,851,156,174,540)                (6,467,950,793,242) جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

                      10,190,827,721                     (17,016,870,521) جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

فعالیتهاي تامین مالی:

--افزایش سرمایه

--دریافت تسهیالت مالی

--بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

--جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالی

                       10,190,827,721                     (17,016,870,521)خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

                     221,075,163,956                    232,944,180,974مانده وجه نقد در آغاز سال

                         1,678,189,297                       (2,387,886,970)تأثیر تغییرات نرخ ارز

                     232,944,180,974                    213,539,423,483مانده وجه نقد در پایان دوره

                     583,037,329,170                      4012,987,615,089مبادالت غیر نقدي
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یادداشت هاي توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است.

1396/12/29

 ریال




