
 

 

 

 

 

 

 

 

 (سهامی عام)شرکت بیمه پاسارگاد 

 

 

صورتهای مالی 

 1390 اسفندماه 29سال مالی منتهی به 



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند ماه 1390

تجديد ارائه شده تجديد ارائه شده
۱۳۹۰/۱۲/۲۹۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشتبدهي ها و حقوق صاحبان سهام۱۳۹۰/۱۲/۲۹۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشتدارائي ها

 ريال ريال ريال ريال
۱۴۳۲,۲۷۷,۲۶۰,۱۷۵۱,۲۲۲,۳۷۹,۵۸۵بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان۴۴۴,۶۰۷,۹۱۸,۰۲۰۱۹,۳۲۹,۸۱۴,۴۱۰موجودي نقد

۱۵۲۳۸,۴۷۷,۶۷۰,۴۰۸۳۰۳,۷۵۶,۵۴۳,۳۳۹بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتكائي۵,۲۲۶,۶۷۰,۴۹۴-۵سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
۱۶۳۴۱,۶۹۱,۶۸۳,۱۰۶۲۵۰,۴۸۰,۰۳۵,۳۲۷ساير حساب ها و اسناد پرداختني۶۲۳۱,۹۱۱,۶۱۸,۳۴۵۲۱۳,۵۹۷,۳۰۰,۰۹۶مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان
۱۷۲,۱۰۷,۱۷۹,۹۳۲۶,۵۸۴,۷۴۷,۶۴۸ذخيره ماليات بر درآمد۷۴۷,۲۳۸,۸۵۰,۸۱۳۱۳,۸۳۲,۶۰۲,۸۰۴مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتكائي

۱۸۱,۰۹۴,۳۲۳,۶۹۸,۴۹۸۵۰۷,۹۷۱,۷۱۳,۶۲۴ذخاير حق بيمه۸۱۵۰,۲۵۶,۰۴۴,۷۴۰۵۸,۰۵۹,۸۲۹,۴۹۸ساير حسابها و اسناد دريافتني
۱۹۲۲۲,۸۷۴,۱۱۴,۵۷۰۱۴۴,۹۸۱,۱۵۹,۵۲۰ذخيره خسارت معوق۹۵۶۶,۶۳۰,۰۴۹,۲۵۴۲۸۸,۰۰۸,۰۶۶,۲۹۰سهم بيمه گران اتكائي از ذخاير فني

۲۰۶۲,۸۰۰,۷۵۱,۴۰۶۳۰,۲۸۹,۷۸۹,۶۴۰ساير ذخاير فني۱۰۴۶,۰۲۶,۲۱۹,۳۳۸۴۳,۱۱۷,۴۷۱,۹۶۹مطالبات بلندمدت 
۲۱۱۴,۷۶۳,۷۵۳,۶۶۱۱۳,۱۶۹,۱۵۴,۹۲۲حق بيمه سال هاي آتي ۱۱۱,۵۰۵,۰۲۷,۲۶۶,۵۷۲۱,۰۸۷,۵۵۱,۸۱۳,۷۱۶سرمايه گذاريهاي بلند مدت

۲۲۸,۵۴۸,۵۹۶,۴۹۱۴,۸۷۶,۰۴۰,۳۹۳ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان۱۲۳۳۹,۱۹۶,۳۲۰,۲۸۷۲۲۹,۲۸۱,۱۱۲,۴۸۶دارائي های ثابت مشهود
۲,۰۱۷,۸۶۴,۷۰۸,۲۴۷۱,۲۶۳,۳۳۱,۵۶۳,۹۹۸جمع بدهي ها۱۳۲۰,۴۰۴,۰۹۳,۱۹۸۱۸,۷۱۱,۹۲۴,۰۷۶دارائي هاي نامشهود

حقوق صاحبان سهام:
سرمايه (۶۳۰ ميليون سهم يک هزار 

ريالي تمام پرداخت شده)
۲۳۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۴۸,۰۶۱,۷۵۷,۲۵۹۳۶,۷۶۶,۸۲۵,۷۳۵اندوخته قانوني

۲۵۵۲,۹۵۲,۶۹۰,۷۰۸۳۰,۳۶۲,۸۲۷,۶۶۰اندوخته سرمايه اي
۲۰۲,۴۱۹,۲۲۴,۳۵۳۱۲۸,۷۵۵,۳۸۸,۴۴۶سود ( زيان ) انباشته

۹۳۳,۴۳۳,۶۷۲,۳۲۰۷۱۳,۳۸۵,۰۴۱,۸۴۱جمع حقوق صاحبان سهام
۲,۹۵۱,۲۹۸,۳۸۰,۵۶۷۱,۹۷۶,۷۱۶,۶۰۵,۸۳۹جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام۲,۹۵۱,۲۹۸,۳۸۰,۵۶۷۱,۹۷۶,۷۱۶,۶۰۵,۸۳۹جمع دارائي ها

يادداشت هاي توضيحي ۱ الی ۴۷ همراه، جز الينفك صورت هاي مالي است.

۲



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان 

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

تجديد ارائه شده
۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشت

 ريال
۲۶۱,۷۳۱,۱۹۱,۵۵۱,۶۹۰۱,۰۴۲,۷۴۸,۱۹۱,۱۸۰حق بيمه صادره

   (۲۶۲,۰۴۴,۲۵۹,۵۶۸)     (۵۸۶,۳۵۱,۹۸۴,۸۷۴)۱۸كاهش (افزايش) ذخاير حق بيمه
   (۱۱۰,۴۳۰,۷۰۲,۵۰۲)۲۶۱۳,۵۸۵,۱۸۵,۹۵۴کاهش (افزايش) ذخاير حق بيمه سالهاي آتي

۱,۱۵۸,۴۲۴,۷۵۲,۷۷۰۶۷۰,۲۷۳,۲۲۹,۱۱۰در آمد حق بيمه

۲۷۶۴۵,۸۹۸,۲۲۷,۴۹۹۴۷۵,۷۳۶,۷۷۲,۳۶۱حق بيمه اتكائي واگذاري
   (۱۱۲,۰۲۰,۹۳۱,۸۷۵)     (۲۵۹,۱۰۱,۵۹۴,۵۲۲)۱۸كاهش ( افزايش ) ذخيره حق بيمه اتكائي واگذاري

   (۱۰۲,۴۹۶,۶۱۱,۸۲۴)۲۷۱۵,۱۷۹,۷۸۴,۶۹۳كاهش (افزايش) ذخيره حق بيمه اتکايي واگذاري سالهاي آتي
 (۲۶۱,۲۱۹,۲۲۸,۶۶۲)     (۴۰۱,۹۷۶,۴۱۷,۶۷۰)هزينه حق بيمه اتكائي واگذاري

۷۵۶,۴۴۸,۳۳۵,۱۰۰۴۰۹,۰۵۴,۰۰۰,۴۴۸درآمد حق بيمه سهم نگهداري

۲۸۵۵۸,۶۴۹,۸۶۳,۷۱۶۲۷۰,۹۹۲,۴۲۷,۹۶۵خسارت پرداختي
۱۹۷۷,۸۹۲,۹۵۵,۰۵۰۸۴,۵۷۷,۹۳۴,۴۸۲افزايش (كاهش) ذخاير خسارت 

   (۳۵۵,۵۷۰,۳۶۲,۴۴۷)      (۶۳۶,۵۴۲,۸۱۸,۷۶۶)هزينه خسارت

۲۹۱۸۸,۲۶۸,۴۸۲,۱۵۵۸۲,۴۲۹,۲۰۰,۲۶۹خسارت دريافتي از بيمه گران اتكائي
۱۹۱۹,۵۲۰,۳۸۸,۴۴۲۲۸,۹۲۰,۸۸۷,۲۸۶افزايش (كاهش) ذخيره خسارت معوق بيمه اتكائي واگذاري

۲۰۷,۷۸۸,۸۷۰,۵۹۷۱۱۱,۳۵۰,۰۸۷,۵۵۵خسارت سهم بيمه گران اتكائي
   (۲۴۴,۲۲۰,۲۷۴,۸۹۲)     (۴۲۸,۷۵۳,۹۴۸,۱۶۹)هزينه خسارت سهم نگهداري

   (۱۱۲,۴۳۶,۸۵۸,۱۹۷)     (۱۹۸,۷۶۲,۵۹۱,۲۶۱)۳۰هزينه كارمزد و كارمزد منافع
۳۱۱۴۶,۲۳۲,۹۷۳,۸۰۵۱۰۴,۴۳۳,۵۱۹,۴۹۲درآمد کارمزد و كارمزد منافع اتكائي

       (۸,۰۰۳,۳۳۸,۷۰۵)       (۵۲,۵۲۹,۶۱۷,۴۵۶)هزينه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداري
     (۱۶,۷۷۲,۳۱۹,۸۴۴)       (۳۲,۵۱۰,۹۶۱,۷۶۶)۲۰(افزايش ) كاهش ساير ذخائر فني

       (۷,۵۷۷,۳۶۰,۰۵۰)       (۱۸,۸۳۶,۶۱۱,۸۸۰)۳۲هزينه سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني
۱۵۴,۸۴۷,۳۲۰      (۳۷,۷۰۴,۳۵۴,۹۱۹)۳۳ساير درآمدها و هزينه هاي بيمه اي
     (۲۴,۱۹۴,۸۳۲,۵۷۴)       (۸۹,۰۵۱,۹۲۸,۵۶۵)خالص ساير هزينه هاي بيمه اي

۳۴۶۴,۹۰۴,۳۶۴,۰۰۶۲۹,۷۷۷,۸۵۸,۵۰۳درآمد سرمايه گذاري از محل ذخائر فني
۲۵۱,۰۱۷,۲۰۴,۹۱۶۱۶۲,۴۱۳,۴۱۲,۷۸۰سود ناخالص فعاليت بيمه اي

۳۴۱۱۹,۴۸۳,۰۳۳,۷۳۸۹۸,۶۸۵,۷۲۴,۳۴۱درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع
     (۹۶,۸۱۲,۶۱۷,۳۳۲)     (۱۴۸,۷۲۷,۱۵۷,۱۰۳)۳۵هزينه هاي اداري و عمومي

۲۲۱,۷۷۳,۰۸۱,۵۵۱۱۶۴,۲۸۶,۵۱۹,۷۸۹سود عملياتي
۳۶۱۸,۲۱۳,۱۹۳,۷۰۸۴,۹۷۰,۲۱۵,۶۲۱ساير درآمدها و هزينه هاي غيربيمه اي

۲۳۹,۹۸۶,۲۷۵,۲۵۹۱۶۹,۲۵۶,۷۳۵,۴۱۰سود خالص قبل از كسر ماليات
     (۱۰,۶۲۸,۷۳۹,۱۹۷)       (۱۴,۰۸۷,۶۴۴,۷۸۰)۱۷ماليات

۲۲۵,۸۹۸,۶۳۰,۴۷۹۱۵۸,۶۲۷,۹۹۶,۲۱۳سود خالص سال

يادداشت هاي توضيحي ۱ الی ۴۷ همراه، جز الينفك صورتهاي مالي است.

۳

۱۳۹۰/۱۲/۲۹
 ريال



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت سود و زیان 

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

تجديد ارائه شده

۱۳۹۰/۱۲/۲۹۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشت

 ريالريالسود پايه و تقليل يافته هر سهم  

۳۴۶/۵۸۲۷۶/۳عملياتي

۲۲/۴۶/۷۳غير عملياتي

۴۰۳۶۸/۹۸۲۸۳/۰۳

۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشت

 ريال

۲۲۵,۸۹۸,۶۳۰,۴۷۹۱۵۸,۶۲۷,۹۹۶,۲۱۳سود خالص

۱۴۴,۰۵۲,۹۲۲,۸۰۱۱۱۰,۹۹۱,۶۶۸,۲۶۴سود انباشته در ابتداي سال 

     (۱۴,۴۰۵,۴۴۶,۴۴۷)      (۱۵,۲۹۷,۵۳۴,۳۵۵)۳۷تعديالت سنواتي

۱۲۸,۷۵۵,۳۸۸,۴۴۶۹۶,۵۸۶,۲۲۱,۸۱۷سود انباشته در ابتداي سال - تعديل شده

۳۵۴,۶۵۴,۰۱۸,۹۲۵۲۵۵,۲۱۴,۲۱۸,۰۳۰سود قابل تخصيص

تخصيص سود :

        (۷,۹۸۶,۲۷۶,۵۲۸)      (۱۱,۲۹۴,۹۳۱,۵۲۴)۲۴ اندوخته قانوني

     (۱۵,۹۷۲,۵۵۳,۰۵۶)      (۲۲,۵۸۹,۸۶۳,۰۴۸)۲۵اندوخته سرمايه اي

     (۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    (۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)سود سهام مصوب 

       (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)        (۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)پاداش هيئت مديره 

   (۱۲۶,۴۵۸,۸۲۹,۵۸۴)    (۱۵۲,۲۳۴,۷۹۴,۵۷۲)جمع

۲۰۲,۴۱۹,۲۲۴,۳۵۳۱۲۸,۷۵۵,۳۸۸,۴۴۶سود انباشته در پايان سال

سود پايه و تقليل يافته هر سهم بر اساس سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام عادي

۴

گردش حساب سود (زيان) انباشته

از آنجايي که اجزاي سود و زيان جامع محدود به سود سال و تعديالت سنواتي است، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است.

يادداشت هاي توضيحي ۱ الي ۴۷ همراه، جز الينفك صورت هاي مالي است.

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ريال



شرکت بیمه پاسارگاد( سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد   

براي سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390

تجديد ارائه شده

۱۳۸۹/۱۲/۲۹يادداشت 

 ريال

فعاليتهاي عملياتي:

۳۸۵۷۴,۵۱۵,۶۳۰,۱۱۵۵۵۶,۰۴۹,۰۳۲,۹۸۷جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي

بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي:

-          (۱,۲۳۱,۱۲۵,۹۰۰)سود سهام پرداختي

ماليات بر درآمد:

   (۱۸,۸۴۲,۰۰۰,۸۱۷)        (۱۸,۷۲۹,۸۳۱,۱۹۲)ماليات بر درآمد پرداختي (شامل  پيش پرداخت ماليات بر درآمد)

فعاليت هاي سرمايه گذاري:

 (۷۵,۴۴۰,۶۸۷,۶۰۷)   (۱۵۴,۱۹۳,۹۸۶,۱۶۹)وجوه پرداختي بابت پروژه مشارکت 

 (۳۵۴,۹۱۸,۲۸۳,۰۴۳)   (۵۶۹,۰۶۱,۵۷۴,۷۹۳)وجوه پرداختي بابت تحصيل سپرده سرمايه گذاري و اوراق مشارکت

 (۴۷,۹۱۱,۹۶۳,۶۵۰)   (۱۳۰,۵۳۸,۱۶۷,۲۷۳)وجوه پرداختي بابت خريد دارايي هاي ثابت مشهود

(۱۷۹,۹۲۱,۳۲۱,۲۴۱)   (۱۲۲,۰۸۸,۸۳۳,۱۱۳)وجوه پرداختي بابت خريد سهام   

۳۸۷,۴۹۳,۶۱۹,۰۴۵۷۳,۷۱۱,۷۲۱,۷۲۴وجوه دريافتي بابت فروش سپرده سرمايه گذاري و اوراق مشارکت

۵۹,۳۱۳,۸۴۰,۷۴۸۸,۶۰۲,۷۷۸,۴۷۴وجوه دريافتي بابت فروش سهام 

 (۹,۹۳۲,۶۰۲,۲۰۱)           (۴۵,۵۷۲,۰۷۷)وجوه پرداختي بابت تحصيل دارايي هاي نامشهود

(۵۸۵,۸۱۰,۳۵۷,۵۴۴)       (۵۲۹,۱۲۰,۶۷۳,۶۳۲) خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري  

 (۴۸,۶۰۳,۳۲۵,۳۷۴)۲۵,۴۳۳,۹۹۹,۳۹۱ خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعاليت هاي تامين مالي

--فعاليتهاي تامين مالي:

 (۴۸,۶۰۳,۳۲۵,۳۷۴)۲۵,۴۳۳,۹۹۹,۳۹۱خالص افزايش (کاهش) وجه نقد

۱۹,۳۲۹,۸۱۴,۴۱۰۶۸,۱۸۷,۴۰۹,۱۵۵مانده وجه نقد در آغاز سال

 (۲۵۴,۲۶۹,۳۷۱)             (۱۵۵,۸۹۵,۷۸۱)تأثير تغييرات نرخ ارز

۴۴,۶۰۷,۹۱۸,۰۲۰۱۹,۳۲۹,۸۱۴,۴۱۰مانده وجه نقد در پايان سال

۳۹۱۴۱,۹۹۳,۳۱۱,۸۲۵۱۶۱,۹۲۸,۲۲۵,۵۳۳مبادالت غير نقدي

 

يادداشتهاي توضيحي ۱ الي ۴۷ همراه، جزء الينفک صورت هاي مالي است.

۵

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

 ريال


