
( پارسیان)مجمع عمومی ساالنه بیمه پارسیان

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%2,399,999,99720.0(سهامی خاص)شرکت گروه مالی پارسیان 

%2,035,719,72217.0(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری تدبیر

%2,026,715,10416.9(سهامی خاص)شرکت صبا تامین پارسیان

%1,302,485,16710.9(سهامی خاص)شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 

%1,193,582,6769.9(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری پارسیان

%617,285,6165.1(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

%453,408,3793.8(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پارس توشه 

%445,041,8643.7صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

%286,589,5682.4(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 

%440,186,0203.7سایر سهامداران حقوقی

%798,985,8876.7سهامداران حقیقی

%12,000,000,000100.0جمع
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

13961397139813991400واحدصورت سود زیان

درامد حق بیمه

ال
ری

ن 
یو

میل

16,754,190 17,807,924 21,180,941 30,061,366 39,259,388 
(6,054,372)(4,483,031)(3,064,986)(2,653,281)(2,928,891)هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
 33,205,016 25,578,335 18,115,955 15,154,643 13,825,299درامد حق بیمه سهم نگهداری

 2,085,178 2,025,452 1,561,535 721,208 489,469درامد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

 1,039,024 901,899---سایر درآمدهای بیمه ای

 36,329,218 28,505,686---درآمدهای بیمه ای
(27,452,474)(20,779,960)(16,490,658)(14,969,860)(12,184,290)هزینه خسارت

 3,486,361 3,145,716 2,495,283 2,557,374 2,033,222خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(23,966,113)(17,634,244)(13,995,375)(12,412,486)(10,151,068)هزینه خسارت سهم نگهداری
(12,100)(503,401)---هزینه سهم مشارکت در منافع

(1,042,150)(895,515)(785,301)(419,026)(428,754)کاهش سایر ذخایر فنی( افزایش)
(7,913,069)(5,943,103)---سایر هزینه های بیمه ای

(8,967,319)(7,342,019)---هزینه های بیمه ای
 3,395,786 3,529,423 2,312,959 1,629,425 1,316,879ناخالص فعالیتهای بیمه ای( زیان)سود 

(3,831,644)(3,362,988)(1,883,845)(1,383,991)(1,213,827)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 1,436,436 1,845,516---سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 1,000,578 2,011,951 1,259,641 506,950 411,532عملیاتی( زیان)سود 
(22,001)(49,638)(41,746)(53,748) 0هزینه های مالی

 23,674 336,633 26,371 318,192 243,054خالص سایر درامدها و هزینه های غیر بیمه ای
 1,002,251 2,298,946 1,244,266 771,394 654,586قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

 0(491,000)(100,000)(4,840)(9,209)مالیات
 1,002,251 1,807,946 1,144,266 766,554 645,377خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 84 362 286 256 215سود هر سهم پس از کسر مالیات
 12,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000سرمایه

54649515184ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

13961397139813991400دوره مالی منتهی به اسفند ماه

%16.4%13.6%10.9%9.2%7.9حاشیه سود ناخالص

%7.3%5.4%4.4%2.5%2.1حاشیه سود عملیاتی

%6.1%4.9%4.0%3.7%3.2حاشیه سود خالص
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عملکرد ساالنه شرکت بیمه پارسیان 
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میلیارد ریال-حق بیمه صادره

(بیمه درمان و عمر و حوادث گروهی و انفرادی)اشخاص

...(آتش سوزی و -بدنه)اموال و مسئولیت

بیمه شخص ثالث و مازاد
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میلیارد ریال-خسارت پرداختی

(بیمه درمان و عمر و حوادث گروهی و انفرادی)اشخاص

...(آتش سوزی و -بدنه)اموال و مسئولیت

بیمه شخص ثالث و مازاد
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روند و ترکیب پرتفوی
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روند ترکیب پرتفوی

بیمه شخص ثالث و مازاد

...(آتش سوزی و -بدنه)اموال و مسئولیت

(بیمه درمان و عمر و حوادث گروهی و انفرادی)اشخاص
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%۹,۵%3,4 %4,۵
%3,۷

%3,۶ %4,۵ %۵,۰

%۰,۸ %1,۰
%1,4

%1,۲ %1,۵
%۲,۰

%۵,3 %۵,3
%4,۹ %4,۵ %4,3

%۵,۰
%۷,۶

%4,1

%۷,۸ %۵,۰
%1۰,۰ %۷,۵

%۲3
%۲۷

%1۸ %۲۲
%1۸ %1۸

%۰,۲۹ %۰,44 %۰,4۰
%۰,۲4 %۰,۰3 %۰,۲۷
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ترکیب پرتفوی

ثالث بدنه  آتش سوزی باربری مسیولیت مهندسی درمان حوادث عمر
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:عاملمدیرتوسطشدهعنوانمطالباهم
برجامتحققعدمصورتدرو"درمانیبیمه"و"سوزیآتشبیمه"ازناشیهایریسکمعرضدرعمدتاشرکتآیندهسال❖

.بودخواهد"شدهبازخریدعمرهایبیمه"دالر،افزایشو
نامهبیمهپوششجهتکهاستشدهگذاریسپردهپارسیانوملتبانکدرارزیصورتبهپارسیانبیمههایسپردهعمده❖

.شودمی،استفادهشدهبستهارزیهای
.دهدسرمایهافزایشنقدیآوردهمحلازریالمیلیارد1000داردنظردرشرکت❖
ازاتمطالبونبودهمستثناامراینازنیزشرکتواستدریافتنیهایحساببحثایبیمههایشرکتچالشعمده❖

.شودگیریسختجدیدهایخودروبرایهانامهبیمهصدوربرایشدهسببخودروسازان
شهرهایدرروپیشحداقلیهایپروژهوداشتنخواهیموایمنداشتهامالکوسازیساختمانحوزهدرگذاریسیاست❖

.باشدمیشرکتمعرفیجهتمختلف
گروه.شودمیبرگزارزودیبهتومانمیلیارد500سرمایهباپارسآوایاتکایبیمهشرکتموسسمجمعآگهیبراساس❖

پارسپارسیستیهآشرکتوکارآفرینبانکگذاریسرمایهشرکتپارسیان،تامینصباشرکتپارسیان،پارسیان،بیمهمالی
.دهندمیتشکیلراشرکتاینموسسینهیئت

ساختهزینهبابلوک5درواحد350احداثظرفیتباومسکونیبهکاربریتغییرباتبریزدرمربعیمترهزار24زمین❖
مشارکتیصورتبهتومانمیلیارد4900مبلغبهپروژهاینهایواحدفروشبرآوردباوتومانمیلیارد1900برآوردی

.کردخواهدشناساییمناسبیسودکهشدخواهدساخته
رمایهسمزایدهکهبرسانندفروشبهراخودهایگذاریسرمایهاندشدهموظفهابانکتولیدموانعرفعقانونبراساس❖

.استنکردهپیداتحققهنوزموضوعاینواستنشدهپیدامشتریپارسیانگذاری
.گردیدتقسیمدرصد60معادلریال50سهمهرازایبهریالی84سودازمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع


