
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )شركت سهامي عام(پاسارگاد  بانك
 صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي

 ۱۳۸۹ اسفند ماه ۲۹ سال مالي منتهي به



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 مجمع عمومي صاحبان سهام 

 بااحترام 
ي    دوره مالي منتهي بـه  مربوط به )شركت اصلي (به پيوست صورتهاي مالي تلفيقي گروه به همراه صورتهاي مالي بانك پاسارگاد شركت سهامي عام   ل ا ـ م ل  ا ـ اسـفندماه ۲۹س

 : اجزاي تشكيل دهنده صورتهاي مالي به قرار زير است . تقديم مي شود ۱۳۸۹

  

  

 شماره صفحه 

 : صورتهاي مالي اساسي تلفيقي گروه  -الف
 2 ترازنامه تلفيقي 

 3 صورت سود و زيان تلفيقي 
 3 انباشته تلفيقي ) زيان (گردش حساب سود

 4 صورت جريان وجوه نقد تلفيقي 

 ): شركت سهامي عام ( صورتهاي مالي اساسي بانك پاسارگاد  -ب
 5 ترازنامه 

 6 صورت سود و زيان 
 6 انباشته ) زيان(گردش حساب سود

 7 صورت جريان وجوه نقد 

 : يادداشت هاي توضيحي  - پ
 8 تاريخچه فعاليت 

 9 مبناي تهيه صورتهاي مالي
 9 مبناي تلفيق

 خالصه اهم رويه هاي حسابداري
۹-۱۴  

 63 -15 يادداشتهاي مربوط به اقالم مندرج در صورتهاي مالي و ساير اطالعات مالي

  سمت اعضاي هيات مديره ومديرعامل

 نوع عضويت

 امضاء  )غير موظف/موظف(

  موظف   رئيس هيات مديره  سيد كاظم ميرولد

  مجيد قاسمي
نايب رئيس هيات مديره 

  موظف  و مدير عامل

  موظف  عضوهيات مديره  احمد وادي دار

  موظف  عضوهيات مديره  ذبيح اله خزائي

  موظف  عضوهيات مديره  محمد رضا صداقت تفرشي

  موظف  عضوهيات مديره  مصطفي بهشتي روي

  غير موظف  عضو هيات مديره  داود مجتهد

۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
  ترازنامه تلفيقي

 ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ در تاريخ

۲۹/۱۲/۱۳۸۹يادداشتدارايي ها

 تجديد ارائه شده
۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
:دارائي ها  

۵۱,۸۶۵,۴۳۲۸۱۸,۹۳۲موجودي هاي نقد
۶۱۶,۱۰۷,۸۸۹۱۲,۵۳۸,۳۳۳ا.ا.مطالبات از بانك مركزي ج

۷۲۷,۷۶۴,۲۳۵۱۳,۰۶۲,۷۵۵مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري
۸۸,۳۴۵,۳۱۸۹,۳۶۶,۲۲۹اوراق مشاركت

۹۱۰۲,۸۲۴,۳۱۳۷۱,۲۰۹,۲۳۹تسهيالت اعطايي
۱۰۳,۲۷۴,۶۹۱۱,۴۳۸,۵۸۰حسابها و اسناد دريافتني
۱۱۲,۰۲۲,۵۹۷۹۷۱,۷۶۲ساير حسابهاي دريافتني

۱۲۴,۴۰۱,۴۵۰۳,۱۱۵,۸۶۲موجودي مواد و كاال
۱۳۲۰۱,۴۰۲۹۳,۲۸۸سفارشات وپيش پرداخت ها 

۱۴۶۲۸,۳۷۳۶۲۰,۲۳۵سرمايه اي  اجاره هاي
۱۵۴۹۶,۸۱۳۴۲۳,۶۱۴سرمايه گذاري در شركتهاي گروه

۱۶۲,۴۵۷,۶۱۰۶۹۲,۳۸۱ساير سرمايه گذاريها
۱۷۵,۷۶۸,۶۶۶۲,۹۸۶,۲۰۲دارائيهاي ثابت مشهود

۱۸۶,۲۹۶,۷۶۲۴,۹۹۱,۷۲۵دارائيهاي نا مشهود
۱۹۳,۵۷۸,۵۱۴۲,۰۳۷,۹۲۴ساير دارائيها

۲۰۲۸,۲۲۳۲۳,۸۸۷سرقفلي تلفيق

۲۹/۱۲/۱۳۸۹يادداشتبدهي ها و حقوق صاحبان سهام

 تجديد ارائه شده
۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
:بدهي ها 

۲۱۲,۹۵۸,۹۴۳۲,۰۸۹,۲۵۰بدهي به بانك مركزي
۲۲۹,۳۵۹,۰۸۷۴,۷۲۴,۷۳۸سپرده هاي ديداري

۲۳۱,۶۰۵,۶۴۰۹۲۱,۶۴۸سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مشابه
۲۴۱۲۱,۰۸۶,۴۴۳۹۶,۵۴۳,۴۲۷سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

۲۵۴,۷۱۷,۷۷۱۲,۹۳۱,۱۴۵ساير سپرده ها 
۲۶۱,۸۴۴,۲۱۳۴۶۷,۵۲۹حسابها و اسناد پرداختني

۲۷۷,۶۹۲,۳۵۳۸۸۸,۰۰۳ذخاير و ساير حسابهاي پرداختني 
۲۸۳۰۷,۳۴۲۷۸,۷۴۷تسهيالت مالي دريافتي

۲۹۱۱۱,۶۲۱۸۳,۹۵۷پيش دريافتها
۳۰۳۲۰,۶۷۷۵۷۴,۴۵۴ذخيره ماليات  

۳۱۲,۵۹۲,۴۶۷۱,۵۶۰,۹۸۷سود پرداختني به سپرده گذاران
۳۲۷۵,۸۱۰۲۰,۷۶۹سود سهام پرداختني

۳۳۱۰۷,۴۸۷۶۰,۹۸۸ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
۱۵۲,۷۷۹,۸۵۴۱۱۰,۹۴۵,۶۴۲جمع بدهي ها

:حقوق صاحبان سهام
۳۴۲۳,۱۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰سرمايه

۳۵۲,۱۵۵,۶۳۳۱,۲۴۵,۹۵۸اندوخته قانوني
۳۶۷۱۸,۵۴۴۴۱۵,۳۲۰اندوخته احتياطي 

۵,۳۴۹,۱۹۹۳,۰۴۴,۸۶۸سود انباشته 
۳۱,۳۲۳,۳۷۶۱۲,۴۰۶,۱۴۶جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلي

۳۷۱,۹۵۹,۰۵۸۱,۰۳۹,۱۶۰ سهم اقليت از خالص داراييها
۳۳,۲۸۲,۴۳۴۱۳,۴۴۵,۳۰۶جمع حقوق صاحبان سهام

۱۸۶,۰۶۲,۲۸۸۱۲۴,۳۹۰,۹۴۸جمع دارائيها
اقالم زير خط

۵۵۲۷,۲۸۶,۳۵۶۷,۱۷۷,۹۰۵-۱تعهدات بابت اعتبارات اسنادي
۵۵۱۹,۹۹۹,۵۰۱۱۶,۹۰۱,۰۴۳-۲تعهدات بابت ضمانتنامه ها

۵۵۲,۸۱۹,۱۳۴۱,۹۸۱,۰۸۵-۳ساير تعهدات
۵۵۱,۲۴۱۳,۳۵۹-۴وجوه اداره شده و موارد مشابه

۱۸۶,۰۶۲,۲۸۸۱۲۴,۳۹۰,۹۴۸جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام
اقالم زير خط

۵۵۲۷,۲۸۶,۳۵۶۷,۱۷۷,۹۰۵-۱تعهدات بابت اعتبارات اسنادي
۵۵۱۹,۹۹۹,۵۰۱۱۶,۹۰۱,۰۴۳-۲تعهدات بابت ضمانتنامه ها

۵۵۲,۸۱۹,۱۳۴۱,۹۸۱,۰۸۵-۳ساير تعهدات
۵۵۱,۲۴۱۳,۳۵۹-۴وجوه اداره شده و موارد مشابه

 يادداشت هاي توضيحي همراه جز الينفك صورتهاي مالي است
  ۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد 
 صورت سود و زيان تلفيقي 

 ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ سال مالي منتهي به براي

۱۳۸۹يادداشت
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

:درآمدها 
۳۸۱۷,۴۱۰,۰۴۰۱۵,۵۳۶,۲۷۳درآمد حاصل از تسهيالت اعطايي

۳۹۴,۶۹۰,۰۳۱۲,۴۰۳,۷۱۵درآمد حاصل از سپرده گذاريها و سرمايه گذاريها
۴۰۱۲,۴۹۰,۸۹۶۳,۲۶۸,۵۰۸فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات

۴۱۱,۸۹۸,۶۳۶۱,۳۸۸,۱۲۲كارمزد دريافتي
۴۲۱۸۶,۱۶۷۲۱,۶۸۵نتيجه مبادالت ارزي

۴۳۴۸۰,۱۵۶۳۵۷,۳۴۳ساير درآمدها
۳۷,۱۵۵,۹۲۶۲۲,۹۷۵,۶۴۶جمع درآمدها

:هزينه ها 
)۱۲,۹۶۷,۱۱۸()۱۴,۷۲۶,۰۲۱(۴۴سهم سپرده گذاران از سود مشاع

)۴۲۶,۱۸۶()۶۱۳,۷۲۲(۴۵كسر سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران
)۳,۱۹۶,۳۴۵()۱۱,۳۴۲,۴۱۳(۴۶بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

)۶۶۲,۴۳۲()۸۸۱,۲۰۳(۴۷هزينه هاي پرسنلي
)۶۳۸,۳۴۵()۸۷۷,۶۳۸(۴۸هزينه هاي اداري و عمومي

)۱,۵۶۱,۱۰۰()۱,۰۲۸,۰۹۴(۴۹هزينه مطالبات مشكوك الوصول
)۱۴۹,۶۷۵()۲۹۳,۳۹۵(۵۰هزينه مالي

۱۸۵,۹۱۰)۸۷۵,۶۲۶(۵۱خالص ساير درآمدها و هزينه ها
)۱۹,۴۱۵,۲۹۱()۳۰,۶۳۸,۱۱۲(جمع هزينه ها

۶,۵۱۷,۸۱۴۳,۵۶۰,۳۵۵سود قبل از كسر ماليات
)۲۶۱,۹۹۱()۳۱۴,۰۵۴(ماليات بر درآمد

)۱۸۹,۲۴۸()۲۷۹,۸۹۵(سهم اقليت از سود و زيان سال جاري
۵,۹۲۳,۸۶۵۳,۱۰۹,۱۱۶سود خالص

 
)بر مبناي سهام موجود در تاريخ ترازنامه(سود هر سهم 

EPS(۲۵۶.۴۴۴۰۳.۷۸(سود هر سهم 
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تعداد سهام موجود در تاريخ ترازنامه

)ميانگين موزون تعداد سهام طي دوره(سود پايه هر سهم 
۳۰۴۶۵.۶۸۴۲۸.۷۷سود هر سهم قبل از كسر ماليات طبق استاندارد شماره 

۱۲,۷۲۰,۸۲۱,۹۱۸۷,۲۵۱,۲۳۲,۸۷۷ميانگين موزون تعداد سهام طي دوره

انباشته تلفيقي) زيان(گردش حساب سود  

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۵,۹۲۳,۸۶۵۳,۱۰۹,۱۱۶سود خالص
۳,۳۶۲,۷۴۲۲,۴۴۳,۰۵۸سود انباشته در ابتداي سال

)۳۱۵,۵۱۱()۳۱۷,۸۷۴()عمدتاً ماليات سنوات قبل( تعديالت سنواتي

۳,۰۴۴,۸۶۸۲,۱۲۷,۵۴۷تعديل شده  -سود انباشته در ابتداي سال 

۸,۹۶۸,۷۳۳۵,۲۳۶,۶۶۳سود قابل تخصيص
:تخصيص سود

)۱,۵۵۳,۶۴۱()۲,۴۴۴,۲۵۱(مصوب مجمع  -تقسيم سود 
)۴۶۹,۵۴۵()۸۵۶,۰۸۶(اندوخته قانوني

)۱۶۸,۶۰۹()۳۱۹,۱۹۷(اندوخته احتياطي
)۲,۱۹۱,۷۹۵()۳,۶۱۹,۵۳۴(سود تخصيص داده شده طي سال

۵,۳۴۹,۱۹۹۳,۰۴۴,۸۶۸سود انباشته در پايان سال

۳۵۹,۷۷۱۲۱۵,۰۸۴سهم اقليت از سود و زيان انباشته

 
 .سال و تعديالت سنواتي است ، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است ) زيان (از آنجاكه اجزاي سود و زيان جامع محدود به سود 

يادداشت هاي توضيحي همراه جز الينفك صورتهاي مالي است

  ۳



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد 
 صورت جريان وجوه نقد تلفيقي

 ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ مالي منتهي به تاريخسال  براي

۱۳۸۹يادداشت
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

:فعاليتهاي عملياتي
۳,۲۲۰,۰۴۸)۷,۶۶۳,۱۸۴(۵۳جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي

:بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي
-۲۰۸,۶۷۸سود سهام دريافتي

)۹۴۷,۶۶۰()۲,۳۹۷,۶۷۷(سود سهام پرداختي
۳۷,۸۱۷۷۲۸سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت

)۳,۲۳۲()۱۷۲,۵۳۱(سود پرداختي بابت تسهيالت مالي
)۹۵۰,۱۶۴()۲,۳۲۳,۷۱۳(خالص جريان ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي 

:ماليات بر درآمد
)۱۵۳,۳۳۱()۵۷۹,۲۷۴(ماليات بر درآمد پرداختي

:فعاليتهاي سرمايه گذاري
)۲۴۰,۳۰۳()۲,۵۲۷,۲۷۳(وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاريها و مشاركتها

)۴۵۱,۰۰۹()۱,۳۴۲,۶۵۷(خريد دارايي هاي ثابت مشهود پرداختي بابت وجوه
۳۲,۹۲۴-وجوه دريافتي حاصل از فروش سرمايه گذاري ها

۱۰,۰۷۵۴,۹۱۸فروش داراييهاي ثابت مشهود دريافتي بابت وجوه
)۳۴۰,۷۴۲()۱۶۴,۰۷۲(نامشهود  وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي

۲۵,۹۱۰-فروش داراييهاي نامشهود دريافتي بابت وجوه
)۵,۳۵۷()۵۷,۷۳۲(وجوه پرداختي بابت خريد ساير دارايي ها

)۹۷۳,۶۵۹()۴,۰۸۱,۶۵۹(وجه نقدناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري) خروج(جريان خالص ورود
۱,۱۴۲,۸۹۴)۱۴,۶۴۷,۸۳۰(وجه نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي) خروج(جريان خالص ورود

:فعاليتهاي تامين مالي
۱۵,۹۵۸,۸۰۹۳۲,۴۴۳وجوه حاصل ازافزايش سرمايه

۱,۴۸۴,۶۱۶۷۶۸,۴۸۴دريافت تسهيالت مالي
-۲,۸۰۷,۳۱۰وجوه حاصل از انتشار اوراق مشاركت

)۴۰۵,۹۵۷()۱,۱۷۱,۴۵۱(بازپرداخت اصل تسهيالت مالي دريافتي
۱۹,۰۷۹,۲۸۴۳۹۴,۹۷۰وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي) خروج(جريان خالص ورود

۵۴۴,۴۳۱,۴۵۴۱,۵۳۷,۸۶۴جريان خالص ورود و خروج وجه نقد
۳,۹۷۲,۷۴۲۲,۴۳۴,۸۷۸مانده وجه نقد در ابتداي سال

۸,۴۰۴,۱۹۶۳,۹۷۲,۷۴۲مانده وجه نقد در پايان سال

 
 

يادداشت هاي توضيحي همراه جز الينفك صورتهاي مالي است                                             

  ۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد 
  )اصلي( ترازنامه

 ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ درتاريخ

۲۹/۱۲/۱۳۸۹يادداشتدارائي ها
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

:ها  دارايي
۵۱,۱۳۶,۹۸۶۶۷۰,۳۸۱موجودي نقد

۶۱۶,۱۰۷,۸۸۹۱۲,۵۳۸,۳۳۳ا.ا.مطالبات از بانك مركزي ج
۷۲۷,۷۶۴,۲۳۵۱۳,۰۶۲,۷۵۵مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري

۸۸,۳۴۵,۳۱۸۹,۳۶۶,۲۲۹اوراق مشاركت
۹۱۰۹,۵۹۳,۷۱۴۷۶,۰۴۸,۶۳۰تسهيالت اعطايي و مطالبات

۱۱۶,۴۷۸,۷۹۶۳,۹۹۲,۸۴۸ساير حسابهاي دريافتني
۱۵,۱۶۴,۳۶۸,۳۴۴۲,۹۰۱,۵۱۰سرمايه گذاري ها

۱۷۲,۵۵۷,۴۳۰۲,۳۱۹,۶۲۹دارائيهاي ثابت مشهود
۱۸۱,۳۲۸,۷۸۶۱,۲۱۵,۵۹۰دارائيهاي نا مشهود

۱۹۱,۵۴۶,۳۸۲۵۱۷,۰۲۲ساير دارائيها

۲۹/۱۲/۱۳۸۹يادداشتبدهي ها وحقوق صاحبان سهام 
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

:بدهي ها 
۲۱۲,۹۵۸,۹۴۳۲,۰۸۹,۲۵۰بدهي به بانك مركزي

۲۲۹,۵۶۳,۸۵۲۴,۹۲۸,۴۹۳سپرده هاي ديداري
۲۳۱,۶۳۹,۳۵۶۹۲۱,۷۲۰سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مشابه

۲۴۱۲۳,۵۱۵,۷۴۹۹۶,۷۵۱,۶۴۹سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار
۲۵۴,۸۳۰,۰۸۹۲,۹۵۸,۸۵۲ساير سپرده ها 

۲۷۲,۲۴۲,۲۰۸۴۷۹,۶۸۴ذخاير و ساير بدهي ها
۳۰۲۶۸,۱۱۲۴۹۹,۵۸۲ذخيره ماليات

۳۱۲,۵۹۸,۴۶۵۱,۵۶۲,۷۱۰سود پرداختني به سپرده گذاران
۳۲۳۶,۵۱۳۴۴,۳۴۱سود سهام پرداختني 

۳۳۷۵,۲۹۹۴۲,۹۳۴ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
۱۴۷,۷۲۸,۵۸۶۱۱۰,۲۷۹,۲۱۵جمع بدهي ها

حقوق صاحبان سهام
۳۴۲۳,۱۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰سرمايه

۳۵۲,۱۵۵,۶۳۳۱,۲۴۵,۹۵۸اندوخته قانوني
۳۶۷۱۸,۵۴۴۴۱۵,۳۲۰اندوخته احتياطي و ساير اندوخته ها

۵,۵۲۵,۱۱۷۲,۹۹۲,۴۳۴سود انباشته
۳۱,۴۹۹,۲۹۴۱۲,۳۵۳,۷۱۲جمع حقوق صاحبان سهام

۱۷۹,۲۲۷,۸۸۰۱۲۲,۶۳۲,۹۲۷جمع دارائيها

۵۵۲۷,۲۸۶,۳۵۶۷,۱۷۷,۹۰۵-۱تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
۵۵۱۹,۹۹۹,۵۰۱۱۶,۹۰۱,۰۴۳-۲تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه ها

۵۵۲,۸۱۹,۱۳۴۱,۹۸۱,۰۸۵-۳ساير تعهدات مشتريان
۵۵۱,۲۴۱۳,۳۵۹-۴وجوه اداره شده و موارد مشابه

۱۷۹,۲۲۷,۸۸۰۱۲۲,۶۳۲,۹۲۷جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

۵۵۲۷,۲۸۶,۳۵۶۷,۱۷۷,۹۰۵-۱تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي
۵۵۱۹,۹۹۹,۵۰۱۱۶,۹۰۱,۰۴۳-۲تعهدات مشتريان بابت ضمانتنامه ها

۵۵۲,۸۱۹,۱۳۴۱,۹۸۱,۰۸۵-۳ساير تعهدات مشتريان
۵۵۱,۲۴۱۳,۳۵۹-۴وجوه اداره شده و موارد مشابه

 يادداشت هاي توضيحي همراه جز الينفك صورتهاي مالي است
  ۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد 
 )اصلي(و زيان  صورت سود

 ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ به سال مالي منتهي براي

۱۳۸۹يادداشت
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريال ميليون ريال 

:درآمد هاي مشاع 
۳۸۱۸,۱۲۹,۶۵۱۱۶,۰۸۹,۳۱۴سود تسهيالت اعطايي
۳۹۴,۳۳۳,۸۶۱۲,۲۵۵,۷۰۲گذاري هاگذاري ها و سپردهسود حاصل از سرمايه

۲۲,۴۶۳,۵۱۲۱۸,۳۴۵,۰۱۶جمع درآمد هاي مشاع
)۱۳,۰۳۷,۸۱۱()۱۴,۹۰۵,۴۶۸(۴۵گذاران از درآمدهاي مشاعسپرده سودعلي الحساب پرداختي به

)۴۲۶,۱۸۶()۶۱۳,۷۲۲(۴۵تفاوت سود قطعي و علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران
۶,۹۴۴,۳۲۲۴,۸۸۱,۰۱۹سهم بانك از درآمدهاي مشاع

:درآمدهاي غير مشاع
۳۹۵۹,۲۱۴۱,۶۷۸گذاري هاگذاري ها و سپردهسود حاصل از سرمايه

۴۱۱,۹۰۹,۹۸۰۱,۳۸۹,۱۲۴درآمد كارمزد
۴۲۱۸۶,۱۶۷۲۱,۶۸۵سود حاصل از تسعير ارز 

۴۳۱۸۸,۴۶۵۲۲۰,۲۲۷ساير درآمدها
۲,۳۴۳,۸۲۶۱,۶۳۲,۷۱۴جمع درآمدهاي غير مشاع

۹,۲۸۸,۱۴۸۶,۵۱۳,۷۳۳جمع درآمد ها
:كسر مي شود هزينه ها 

)۱,۱۹۳,۳۷۲()۱,۵۷۲,۸۶۲(۴۸-۴۷هزينه هاي اداري و عمومي
)۱,۶۴۳,۸۰۰()۱,۱۵۷,۹۰۳(۴۹هزينه مطالبات مشكوك الوصول

)۱۲۸,۳۰۶()۲۴۷,۹۵۷(۵۰هزينه هاي مالي
)۲,۹۶۵,۴۷۸()۲,۹۷۸,۷۲۲(جمع هزينه ها

۶,۳۰۹,۴۲۶۳,۵۴۸,۲۵۵سود قبل از كسر ماليات
)۱۷۶,۰۶۸()۲۴۴,۹۳۰(ماليات

۶,۰۶۴,۴۹۶۳,۳۷۲,۱۸۷سود خالص
 

)بر مبناي تعداد سهام موجود در تاريخ ترازنامه ( سود هر سهم 
EPS(۲۶۲.۵۳۴۳۷.۹۵(سود هر سهم 

۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تعداد سهام موجود در تاريخ ترازنامه
)بر مبناي ميانگين موزون تعداد سهام طي دوره ( سود پايه هر سهم 

EPS(۴۷۶.۷۴۴۶۵.۰۵(سود هر سهم 
۱۲,۷۲۰,۸۲۱,۹۱۸۷,۲۵۱,۲۳۲,۸۷۷)ميانگين موزون تعداد سهام طي دوره(سود پايه هر سهم 

 انباشته )زيان (گردش حساب سود 
۶,۰۶۴,۴۹۶۳,۳۷۲,۱۸۷سود خالص

۳,۲۹۲,۴۳۴۲,۱۴۳,۰۸۶سود انباشته در ابتداي سال
)۳۰۰,۰۰۰()۳۰۰,۰۰۰()ماليات سنوات قبل( تعديالت سنواتي

۲,۹۹۲,۴۳۴۱,۸۴۳,۰۸۶تعديل شده  -سود انباشته در ابتداي سال 

۹,۰۵۶,۹۳۰۵,۲۱۵,۲۷۳سود قابل تخصيص
:تخصيص سود

)۱,۵۴۸,۴۰۲()۲,۳۱۸,۹۱۳(مصوب مجمع  -تقسيم سود 
)۵۰۵,۸۲۸()۹۰۹,۶۷۵(اندوخته قانوني

)۱۶۸,۶۰۹()۳۰۳,۲۲۵(اندوخته احتياطي
)۲,۲۲۲,۸۳۹()۳,۵۳۱,۸۱۳(سود تخصيص داده شده طي سال

۵,۵۲۵,۱۱۷۲,۹۹۲,۴۳۴سود انباشته در پايان سال

 

 
 .سال و تعديالت سنواتي است ، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است ) زيان (از آنجاكه اجزاي سود و زيان جامع محدود به سود 

 يادداشت هاي توضيحي همراه جز الينفك صورتهاي مالي است

  ۶



 )سهامي عامشركت (بانك پاسارگاد 
 )اصلي(صورت جريان وجوه نقد 

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹ سال مالي منتهي به تاريخ براي

۱۳۸۹يادداشت
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

:فعاليت هاي عملياتي
۳,۴۷۱,۷۲۰)۷,۰۸۰,۶۳۸(۵۳وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي) خروج(جريان خالص ورود 

:بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامين مالي
۳۲۸,۴۴۲۱۵۳,۸۸۷سود سهام دريافتي

)۸۲۰,۴۲۷()۲,۳۲۶,۷۴۰(سود سهام پرداختي
)۶۶۶,۵۴۰()۱,۹۹۸,۲۹۸(وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي) خروج(جريان خالص ورود

:ماليات بر درآمد
)۹۹,۹۲۵()۴۷۶,۴۰۰(ماليات بر درآمدپرداختي

:فعاليت هاي سرمايه گذاري
)۳۹۹,۸۷۸()۱,۴۷۲,۹۵۲(وجوه پرداختي بابت سرمايه گذاري ها 

)۴۳۸,۲۹۵()۴۴۰,۷۷۲(وجوه پرداختي بابت دارايي هاي ثابت مشهود
)۴۴۰,۹۳۰()۱۲۰,۴۴۵(وجوه پرداختي بابت دارايي هاي نامشهود
۲۱,۶۱۷۳۲,۰۸۵وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاري ها

۱۹,۴۴۸۴,۹۲۰وجوه حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود
)۱,۲۴۲,۰۹۸()۱,۹۹۳,۱۰۴(وجه نقدناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري) خروج(جريان خالص ورود
۱,۴۶۳,۱۵۷)۱۱,۵۴۸,۴۴۰(وجه نقد قبل از فعاليت هاي تامين مالي) خروج(جريان خالص ورود

:فعاليت هاي تامين مالي
-۱۵,۴۰۰,۰۰۰افزايش سرمايه

-۱۵,۴۰۰,۰۰۰وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي) خروج(جريان خالص ورود
۵۴۳,۸۵۱,۵۶۰۱,۴۶۳,۱۵۷جريان خالص ورود وجه نقد

۳,۸۵۱,۵۶۰۱,۴۶۳,۱۵۷خالص افزايش وجه نقد
۳,۸۲۴,۱۹۱۲,۳۶۱,۰۳۴مانده وجه نقد در ابتداي سال

۷,۶۷۵,۷۵۰۳,۸۲۴,۱۹۱مانده وجه نقد در پايان سال

 

 
 
 

.صورت هاي مالي است جزء الينفك همراه، يادداشتهاي توضيحي

  ۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 تاريخچه فعاليت  -۱

  كليات -۱-۱

سهامي (پاسارگاد  بانك. و شركت هاي فرعي و وابسته آن است ) شركت اصلي (پاسارگاد  گروه شامل شركت سهامي عام بانك
/۱۷/۰۱قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصــوب )۹۸(به استناد ماده )عام

و ساير مقررات مربوطه طي شماره  ۲۱/۰۱/۱۳۷۹و ماده واحده قانون تاسيس بانك هاي غير دولتي مصوب  ۱۳۷۹
 .در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است  ۱۳/۰۶/۱۳۸۴مورخ  ۲۵۴۳۰۰

  .مي باشد ۴۳۰، خيابان ميرداماد ، شماره ) عج(مركز اصلي بانك در تهران ، خيابان وليعصر

  فعاليت هاي اصلي -۲-۱

موضوع فعاليت هاي بانك شامل كليه عمليات و معامالت بانكي و خدماتي است كه به موجب قوانين و مقررات براي بانك ها مجاز 
  .ارائه گرديده است ۱۵-۱و موضوع فعاليت هاي شركت هاي فرعي و وابسته در يادداشت . ميباشد

  وضعيت اشتغال -۳-۱

  :به شرح زير بوده است سال مالي در پايان و شركت هاي فرعي) بانك ( تعداد همكاران شركت اصلي 
شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
۴۳۵۳۷۰۴۳۵۳۷۰همكاران دفتر مركزي

۱,۵۸۷۱,۴۲۵۱,۵۸۷۱,۴۲۵همكاران شعبه هاي تهران
همكاران شعبه هاي 

شهرستان
۸۹۵۸۳۵۸۹۵۸۳۵

در حال (ساير همكاران
)آموزش

۶۴۷۱۶۴۷۱

--۱,۵۵۰۱,۳۶۶شركت هاي فرعي
۴,۵۳۱۴,۰۶۷۲,۹۸۱۲,۷۰۱وضعيت اشتغال

  تعداد شعبه ها -۴-۱

  :در پايان سال به شرح زير بوده است) شركت اصلي (بانك  تعداد شعبه هاي
شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
۱۷۴۱۵۰شعبه هاي استان تهران
۹۲۸۱شعبه هاي ساير استانها 
۲۲شعبه هاي مناطق آزاد 

۲۶۸۲۳۳

  ۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

        مبناي تهيه صورت هاي مالي -۲

صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي اساسًا بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزش هاي 
  .جاري نيز استفاده شده است 

 
  مباني تلفيق -۳

فرعي مشمــول   و شركت هاي ) سهامي عام(تجميع اقالم صورت هاي مالي بانك پاسارگاد   صورت هاي مالي تلفيقي حاصل از  -۱-۳
  .آن پـس از حذف معامـالت و مانده حساب هاي درون گروهي و سود و زيان تحقق نيافته ناشي از معامالت في مابين است  تلفيـق

  

در مورد شركت هاي فرعي تحصيل شده طي سال، نتايج عمليات آنها از تاريخي كه كنترل آنها به طور موثر به شـركت اصـلي        ۲-۳
منتقل مي شود و در مورد شركت هاي فرعي واگذار شده نتايج عمليات آنها تا زمان واگذاري، در صورت سود و زيان تلفيقي منظور 

   .مي گردد 

 
آذر ماه و گزارش مالـي    ۳۰ سال مالي شركت هاي فرعي مديريت ساختماني پاسارگاد آريان و توسعه انبوه سازي پاسارگاد در   -۳-۳

ر        خرداد ماه هرسال خاتمه مي يابد با اين حال صورت هاي مالي شركت   ۳۱ميان دوره اي آن در   د ب  ـ ي ت ر ت ن  ا ـ م ه ه  ـ ب ر  و ك ذ ـ م ي  ا ـ ه
مالي شركت اصلي كه تـأثير عمـده    وجود هر گونه رويدادي تا تاريخ صورت هاي  و در صورت .تلفيق مورد استفاده قرار گرفته است

مالي تلفيقي داشته است، آثار آن از طريق اعمال تعديالت الزم در اقالم صورت هـاي مـالي شـركت هـاي         اي بر كليات صورت هاي 
  .فرعي مذكور به حساب گرفته شده است

 
 
  خالصه اهم رويه هاي حسابداري -۴
 
   موجودي مواد و كاال -۱-۴

-گروه هاي اقالم مشابه ارزيـابي مـي  / تك تك اقالم " اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش  " موجودي مواد و كاال به 
در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخيره كـاهش ارزش موجـودي    . شود

  .شودبهاي تمام شده موجودي كاال به روش ميانگين موزون ارزشيابي مي. شودشناسايي مي

  
   
  

  

  ۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  سرمايه گذاري ها -۲-۴

  شركت اصلي  تلفيقي گروه

  :نحوه ارزيابي
  :سرمايه گذاري هاي بلند مدت

سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي 
  مشمول تلفيق

  مشمول تلفيق
 بهاي تمام شده

 به كسر ذخيره كاهش (
  )دائمي در ارزش سرمايه گذاري

  ارزش ويژه  سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته
 بهاي تمام شده

 به كسر ذخيره كاهش (
  )دائمي در ارزش سرمايه گذاري

  ساير سرمايه گذاري هاي بلند مدت
 بهاي تمام شده

 به كسر ذخيره كاهش (
  )دائمي در ارزش سرمايه گذاري

 بهاي تمام شده
 به كسر ذخيره كاهش (

  )دائمي در ارزش سرمايه گذاري

  :سرمايه گذاري هاي جاري

  اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش  سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار

  فروش مجموع سرمايه گذاري ها

  اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش

  فروش مجموع سرمايه گذاري ها
اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش   ساير سرمايه گذاري هاي جاري

  تك تك سرمايه گذاري ها
اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش 

  تك تك سرمايه گذاري ها

  :نحوه شناخت درآمد

سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي 
  مشمول تلفيق

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي   مشمول تلفيق
 صاحبان سهام شركت سرمايه پذير 

  )تا تاريخ تصويب صورتهاي مالي(

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي   روش ارزش ويژه  وابسته سرمايه گذاري در شركت هاي
 صاحبان سهام شركت سرمايه پذير 

  )تا تاريخ تصويب صورت هاي مالي(

  ساير سرمايه گذاري هاي بلند مدت

  و سرمايه گذاري هاي جاري

در زمان تصويب سود توسط مجمع 
عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه 

 پذير
  )تا تاريخ ترازنامه(

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي 
  صاحبان سهام شركت سرمايه پذير

  )تا تاريخ ترازنامه(

  ۱۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

   در شركت اصلينحوه شناسايي درآمد -۳-۴
اساسنامه، درآمد ناشي از عمليات واسطه گري مالي و تسهيـالت اعطـايي بـه روش تعهـدي شناسـايي مـي        ۶۲باتوجه به مفـاد ماده 

درآمـد حاصـل از سـرمايه گـذاري در      . درآمد حاصل از ارايه خدمات بانكـــي در هنگام دريافت شناسائي و ثبـت مـي گـردد     . گردد
و ) تا تاريخ تصويب صورت هاي مالي (شركت هاي فرعي و وابسـته در زمان تصويب توسط مجمع عمومي ساالنه شركت سرمايه پذير  

درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاري ها اعم از جاري و بلند مدت در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي ساالنه شركت سـرمايه   
 . در حساب ها منظور مي گردد ) تا تاريخ ترازنامه(پذير

  .تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي بعنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود 
 در شركت هاي فرعي  درآمد قراردادهاي فروش اقساطي -۴-۴

ل    . درآمد اقساط قراردادهاي فروش اقساطي در سررسيد اقساط شناسايي و به حساب درآمد منظـور مـي گـردد     ـ ص ا ل  م ا ـ ش ط  ا ـ س ق ا
  فروخته شده مي باشد سرمايه گذاري، سود و بعضاً حق بيمه ماهانه اقالم

 سرمايه اي در شركت هاي فرعي  نحوه شناسايي درآمد اجاره -۵-۴

ه      . گردداي در سررسيد اقساط، شناسايي و به حساب درآمد اجاره منظور ميدرآمد اجاره سرمايه ي ا م ر ـ س ل  ـ ص ا ل  م ا ـ ش ه  ر ا ـ ج ا ط  ا ـ س ق ا
  .گذاري و سود مي باشد

 در شركت هاي فرعي  نحوه شناسايي درآمد وجه التزام -۶-۴

بخشي از مبالغ قابل وصول مربوط به وجه التزام قراردادهاي منعقده با مشتريان معادل نـرخ سـود منظـور شـده در قراردادهـا، بـه          
به جهت رعايت اصل محافظه كاري و تعيين دقيق وجوه مربوط و قابل وصول، در زمـان وصـول      حساب درآمد دوره منتقل و مابقي

 .به حساب درآمد لحاظ مي شود

 در شركت هاي فرعي  شناسايي درآمد دارايي هاي به اجاره واگذار شده -۷-۴

س     . دارايي هاي به اجاره واگذار شده به بهاي تمام شده پس از كسر استهالك در حساب ها ثبت مي شود     ا ـ س ا ر  ـ ب ر  و ـ ب ز م ك  ال ه ت ـ س ا
گذاري انجام شده در اقساط سررسيد شده قابل وصول مال االجـاره قراردادهـاي اجـاره، شناسـايي و از تاريـخ      ميزان خالص سرمايه

  :گرددسررسيد اولين قسط هر قرارداد به روش هاي زير محاسبه مي

ط  ارزش آتي سرمايه گذاري از تاريخ پرداخت تا تاريخ سررسيد اولين قسط پس از كسر دوره  -الف ا ـ س ق ا ب  و ا ن بـا اسـتفاده از نـرخ     ت
  .سود قرارداد محاسبه و به عنوان سرمايه در آغاز دوره منظور مي شود

با استفاده از نرخ سود قرارداد، مبلغ سود متعلق به سرمايه آغاز دوره محاسبه و مابه التفاوت آن بـا مبلـغ قسـط ماهيانـه اجـاره           -ب
  .به عنوان استهالك دارايي منظور مي شود) اصل و سود( 

  .ميزان سرمايه گذاري در ابتداي هر قسط، مابه التفاوت سرمايه در آغاز دوره و استهالك محاسبه شده تا آن تاريخ مي باشد  -ج

هزينه هاي نگهداري و تعميرات اين دارايي ها، بر . مجموع هزينه استهالك، هزينه استهالك ساالنه دارايي ها را تشكيل مي دهد -د
 .اساس قرارداد كالً به عهده مستأجرين مي باشد

  ۱۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعـث  . داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حساب ها ثبت مي شود ۱-۱۰-۴
افزايش قابل مالحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي هاي ثابت مشهود يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي گردد، به عنـوان      

هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي  . مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوطه مستهلك مي شود   
كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود،  

 . هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به سود و زيان دوره منظور مي شود
 
و با در نظر گرفتن آئين نامه استهالكات  (استهالك دارايي ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردي دارايي هاي مربوط    ۲-۱۰-۴

و بر اساس نرخ ها بـا روش هـاي   ) و اصالحيه هاي بعدي آن  ۱۳۶۶قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند سال ۱۵۱موضوع ماده 
   .زير محاسبه مي شود 

  هاي فرعي شناسايي در آمد پروژه ها در شركت -۸-۴
 

، براسـاس روش درصـد پيشـرفت كـار     ۲۹شناخت درآمد ها و مخارج فعاليت هاي ساخت امالك طبق استاندارد حسابداري شـماره   
كه بطور مستقيم به فعاليت هاي ساخت قابل انتسـاب  مي باشد   مخارج ساخت امالك در برگيرنده تمام مخارجي. صورت مي پذيرد

همچنين مقطع شناسايي درآمد از زماني مي باشـد كـه    . بوده و يا بتوان آن را بر مبنايي منطقي به فعاليت هاي مزبور تخصيص داد  
فروش واحد ساختماني با انجام اقداماتي از جمله امضاء قرارداد محرز شده ، فعاليتهاي ساختماني آغاز گرديده ، ماحصل پـروژه بـه      

 .درصد از بهاي فروش وصول شده باشد ۲۰گونه اي اتكا پذير برآورد شده و حداقل 
 
 فرعي شناسايي درآمد حق بيمه در شركت ۹-۴
 
 :درآمد حق بيمه رشته هاي غير زندگي -
م     بـراي (در عمر زماني از تاريخ شروع پوشش بيمه اي، در طول دوره بيمه نامه    ي ق ت ـ س م ي  ا ـ ه ه  ـ م ا ن ه  ـ م ي و در طـول دوره  ) ب

 .پس از كسر ذخاير فني حق بيمه به عنوان درآمد حق بيمه شناسايي مي شود) براي بيمه هاي اتكايي(پذيرش غرامت 
 :درآمد حق بيمه رشته هاي زندگي -
 .پس از كسر الحاقيه هاي برگشتي در هنگام وصول حق بيمه به حساب درآمد منظور مي شود 
شوراي عالي بيمه و اصـالحات   ۲۵/۱۰/۱۳۸۷مصوب  ۵۸ذخاير فني شركت بيمه در پايان هر سال طبق آيين نامه شماره   -

 .بعدي و الزامات قانوني شركت هاي بيمه محاسبه مي شود
 
  دارايي هاي ثابت مشهود -۱۰-۴

روش محاسبه  نرخ استهالكنوع دارايي
نزولي%۱۰,%۸,%۷ساختمان
نزولي%۲۰تأسيسات

نزولي%۳۰,%۲۵وسائط نقليه
مستقيمساله ۳سخت افزار سيستم هاي رايانه اي

مستقيمساله۱۰تجهيزات مخابراتي و دستگاه هاي الكترونيكي
مستقيمسالهATM۳دستگاه هاي خود پرداز 

مستقيمسالهPOS۳پايانه هاي فروشگاهي 
مستقيمساله۱۰اثاثه و منصوبات

  دارايي هاي نامشهود -۱۱-۴ 

ب    . شـود دارايي هاي نامشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حساب ها ثبت مي   ـ م ه  م ا ن ـ ش خ ب ق  ـ ب خ   ۲۹۴۶/ط ر و ـ ك   ۱۶/۱۲/۱۳۸۵م ـ ن ا ب
ل   ۳افزارهاي عملياتي و اداري نيز طي مدت نرم. شودمركزي جمهوري اسالمي ايران، سرقفلي براي شركت اصلي مستهلك نمي ا ـ س

 . شودگردد و براي ساير دارايي هاي نامشهود، استهالك در نظر گرفته نميبه روش مستقيم مستهلك مي

 
  ۱۲
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 شناسايي درآمد تسهيالت اعطايي، كارمزد و جرائم -۱۲-۴

و به استناد مصوبه جلسه . ا.ا.اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي ج  ۲۷/۰۴/۱۳۸۴مورخ  ۷۷۲/با توجه به بخشنامه شماره مب 
بر اساس روش مذكور، نحوه . باشدشوراي پول و اعتبار، شناسايي درآمد بانك به روش تعهدي مي ۲۵/۰۴/۱۳۸۴مورخ  ۱۰۴۴شماره 

  :شناسايي درآمدهاي بانك به شرح زيراست 
نحوه شناسايي

بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل تسهيالت و حداقل سود مورد انتظارسود تسهيالت اعطايي
بر اساس مدت زمان و با توجه به مبلغ اقساط معوق و نرخ جريمه مقرر تسهيالتجرايم دير كرد تأديه اقساط

در زمان صدور ضمانت نامه هاكارمزد ضمانتنامه هاي صادره
در زمان ارائه خدماتكارمزد ساير خدمات بانكي

 

  گذاران از سود مشاعمبناي تعيين سهم سپرده -۱۳-۴

هاي اجـرايي قانون مـذكور و بـا توجـه بـه      نامه و دستـورالعمل  و آيين ۰۸/۰۶/۱۳۶۲در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  
بانك مركزي جمهـــــوري اسالمي ايران، درآمد حاصل از فعاليت هاي مربوط بـه      ۱۸/۱۰/۱۳۸۲مورخ  ۱۷۹۹/مب بخشـنامه شماره

گذاري در سـهام و اوراق مشـاركت و سپرده گذاري يـا اعطـاي تسـهيالت بـه بانـك هـا كـه در چـارچوب         تسهيالت اعطائي، سرمايه
گذاران متناسب با به   شود، به عنوان درآمد مشاع محسوب شده و سهم سپرده هاي حسابــــداري مورد عمل بانك شناسايي مي رويه

  .گرددكارگيري خالص منابع آنان در فعاليت هاي مذكور تعيين مي
 

  بندي تسهيالت اعطاييطبقه -۱۴-۴
ي    بندي داراييدستورالعمل طبقه"تسهيـــــــالت اعطايي بانك بر اساس   ر ا ـ ب ت ع ا ت  ا ـ س س و م ي  ا ـ مصـوب شـوراي پـول و اعتبـار     " ه

ا  ) اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهـوري اسـالمي ايـران      ۰۵/۱۲/۱۳۸۵مورخ  ۲۸۲۳/موضوع بخشنامه شماره مب ( ـ ب
توجه به عوامل زمان تأخير پرداخت، وضعيت مالي مشتري و وضعيت و شرايط رشته فعاليت مشتري ارزيـابي و در يكـي از طبقـات      

 : گيردزير قرار مي
ماه از سررسيد بازپرداخـت اقسـاط تسـهيالت اعطـايي گذشـته، مشـتري از وضـعيت مـالي مطلـوب             ۲حداكثر تا  (طبقه جاري  -۱

 .) برخوردار باشد و چشم انداز صنعت مربوطه مطلوب باشد
 گذشته، مشتري از وضعيت مالي مناسب بازپرداخت اقساط تسهيالت اعطاييماه از سررسيد   ۶تا  ۲بين (طبقه سررسيد گذشته  -۲

 .) برخوردار باشد و چشم انداز صنعت مربوطه همراه با رشدي محدود باشد
 گذشــته، مشــتري از وضعيــت مـالي مناسـب       بازپرداخت اقساط تسـهيالت اعطـايي  ماه از سررسيد  ۱۸تا   ۶بين (طبقه معوق  -۳

 .) برخـوردار نمي باشد و چشم انداز صنعت مربوطه با محدويت جدي و ركود مواجه باشد
  .)و مشتري از وضعيت مالي نامطلوب برخوردار است  ماه از سررسيد گذشته ۱۸بيش از (الوصول طبقه مشكوك -۴

  ۱۳
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  الوصولذخيره مطالبات مشكوك -۱۵-۴
مصوب شوراي پول و اعتبـار   " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري "الوصول طبق   براي مطالبات مشكوك

، )اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران     ۰۵/۱۲/۱۳۸۵مورخ  ۲۸۲۳/موضوع بخشــنامه شماره مب(
 : گردداي به شرح زير محاسبه و در حساب ها منظور ميذخيره

درصد مانده كل اعتبارات اعطايي در پايان هر سال، به استثناي مانده تسهيالتي كـه جهـت آنهـا        ۱.۵ذخيره عمومي حداقل معادل  
 . ذخيره اختصاصي منظور گرديده است، محاسبه مي شود

ذخيره اختصاصي نسبت به مانده طبقات تسهيالت سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول، بـا لحـاظ نمـودن ارزش وثـائق هـر        
:مورد پس از اعمال ضرايب تعيين شده به شرح زير محاسبه مي گردد

ضريب
درصد ۱۰تسهيالت طبقه سررسيد گذشته

درصد ۲۰تسهيالت طبقه معوق
درصد ۱۰۰تا  ۵۰)با توجه به نتيجه بررسي توان پرداخت مشتري(تسهيالت طبقه مشكوك الوصول 

درصد ۱۰۰.سال يا بيشتر از سررسيد آنها سپري شده باشد ۵تسهيالت طبقه مشكوك الوصول كه 

 

 ذخيره پايان خدمت  - ۱۶-۴
ذخيره پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسـاب    

 .ها منظور مي شود
 مخارج تامين مالي  -۱۷-۴

ل  "مخارج تأمين مالي در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابـل انتسـاب بـه        ي ـ ص ح ت
 .است" دارايي هاي واجد شرايط

 تسعير ارز-۱۸-۴
اقالم پولي ارزي با نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه و اقالم غير پولي كه به بهاي تمام شده تاريخي بر حسب ارز ثبت شده اسـت، بـا     

ا       -تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولـي  . نرخ رسمي ارز در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود   ـ ي د  ـ م آ ر د ن  ا و ـ ن ع ه  ـ ب ي  ز ر ا
  .هزينه دوره ي وقوع شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش مي شود

 
 سرقفلي  -۱۹-۴

ه      . حسابداري تركيب واحد هاي تجاري از نوع تحصيل بر اساس روش خريد انجام مي شود ي ا م ر ـ س ل  ي ـ ص ح ت ه  د ـ ش م  ا ـ م ت ي  ا ـ ه ب د  ا ز ا م
گذاري در شركت هاي فرعي مشمول تلفيق و شركت هاي وابسته مشمول اعمال روش ارزش ويژه بر سـهم گـروه از خـالص ارزش       

سـال بـه روش خـط     ۲۰منصفانه دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص آنها در زمان تحصيل بـه عنـوان سـرقفلي شناسـايي و طـي       
سرقفلي ناشي از تحصيل شركت هاي وابسته جزء مبلغ دفتري سرمايه گـذاري بلنـد مـدت در شـركت     . مستقيم مستهلك مي شود

 . هاي وابسته در ترازنامه تلفيقي منعكس مي شود

  ۱۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 موجودي نقد-۵
 :تفكيك سرفصل موجودي نقد مندرج در تراز نامه به شرح زير مي باشد

يادداشت

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
ATM۱۲۲۹۳,۳۷۷۱۲۲۹۳,۳۷۷موجودي در دستگاههاي 

۵۸۳۱,۳۶۰۵۲۶,۳۰۳۸۲۳,۵۲۸۵۲۵,۴۷۲-۱صندوق
۳۵۲,۹۲۴۶۹,۶۷۶۳۱۳,۳۳۶۵۱,۵۳۲اسكناس و نقود بيگانه

--۴۴,۲۴۵۱۳,۲۰۰تنخواه گردان ها
--۶۳۶,۷۸۱۱۱۶,۳۷۶ساير موجودي ها

۱,۸۶۵,۴۳۲۸۱۸,۹۳۲۱,۱۳۶,۹۸۶۶۷۰,۳۸۱

 
ضمناً وجوه مذكور در برابر خطرات احتمالي ناشي از سرقت و . موجودي هاي نزد صندوق در پايان سال به صورت عيني شمارش شده است -۱-۵

 .آتش سوزي نزد شركت بيمه پاسارگاد تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است
 
 
 
 
 

  مطالبات از بانك مركزي-۶
: ا تماماً مربوط به شركت اصلي و به شرح زير مي باشد.ا.مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان مطالبات از بانك مركزي ج

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت

ميليون ريالميليون ريال
۶۱۵,۶۹۶,۷۳۵۱۲,۲۶۱,۴۶۸-۱سپرده قانوني

۱۳,۲۶۱۶۸,۹۰۶حسابجاري نزد بانك مركزي
۱۳۸,۸۲۱۱۲۴,۵۷۰جايزه خوش حسابي سپرده قانوني

۸۳,۳۸۹-سپرده كوتاه مدت ويژه 
-۲۵۹,۰۷۲)مطالبات از محل شتاب(ساير

۱۶,۱۰۷,۸۸۹۱۲,۵۳۸,۳۳۳

 
 
  

  ۱۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

قانون پولي و بانكي و بر اساس نرخ هاي تعيين  ۱۴ماده ) ۳(سپرده ي قانوني توديع شده نزد بانك مركزي در اجراي بند  -۱-۶
 .شده توسط شوراي پول و اعتبار محاسبه گرديده و مورد تأييد بانك مركزي قرار گرفته است

  .مي باشد شرح زير سپرده ي قانوني مذكور نسبت به مانده انواع سپرده ها به
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريال)درصد(نرخ ميليون ريال)درصد(نرخ 
۱۵.۵۷,۴۶۴,۶۰۵۱۶.۰۷,۳۶۷,۵۳۴هاي كوتاه مدت و يكسالهسپرده
۱۷.۰۱,۶۴۰,۰۹۳۱۷.۰۵۸۹,۲۱۰هاي ديداريسپرده
۱۰.۰۱۱,۸۲۳۱۰.۰۶,۵۰۷هاي قرض الحسنه و پس اندازسپرده
۱۱.۰۱۲۹,۸۰۹۱۳.۰۱۵۶,۳۰۲ بلند مدت دو و سه سالهسپرده
۱۰.۰۳۱,۵۹۵۱۲.۰۳۵,۶۲۶هاي بلندمدت چهار سالهسپرده
۱۰.۰۵,۴۱۶,۰۳۲۱۰.۰۳,۴۴۵,۱۲۸هاي بلندمدت پنج سالهسپرده
۱۷.۰۲۰۰,۵۹۹۱۷.۰۱۸۰,۸۶۵نامه هاهاي ضمانتسپرده
۱۷.۰۱۱,۴۰۳۱۷.۰۱۴,۷۶۳دريافت اعتبارات اسناديپيش

۱۴,۹۰۵,۹۵۹۱۱,۷۹۵,۹۳۵
۱۰.۰۷۹۰,۷۷۶۱۰.۰۴۶۵,۵۳۳مناطق آزاد

۱۵,۶۹۶,۷۳۵۱۲,۲۶۱,۴۶۸

 
 
 مطالبات از ساير بانك ها و موسسات اعتباري-۷

: مطالبات از ساير بانك ها و موسسات اعتباري تماماً مربوط به شركت اصلي بوده و به شرح زير تفكيك مي گردد
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت

ميليون ريالميليون ريال
۷۱۸,۲۱۰,۲۱۴۵,۰۷۲,۳۰۲-۱)ريالي(هاي نزد بانكهاي داخلي سپرده

۷۶۸۲,۶۴۳۱,۷۸۵,۱۰۴-۲)ارزي(سپرده هاي مدت دار نزد بانكهاي خارجي 
۷۶,۵۰۸,۵۸۷۳,۰۷۵,۵۹۰-۲)ارزي(سپرده هاي ديداري بانكها 

۲,۳۶۱,۷۹۱۳,۱۲۹,۱۱۱مطالبات از ساير بانكها بابت مبادالت اتاق پاياپاي
۱,۰۰۰۶۴۸وجوه در راه

۲۷,۷۶۴,۲۳۵۱۳,۰۶۲,۷۵۵

  ۱۶



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  :هاي داخلي به شرح زير استهاي ريالي نزد بانكسپرده -۱-۷
ميليون ريال - ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ميليون ريال -۲۹/۱۲/۱۳۸۹

جمعمدت دارديداريجمعمدت دارديداري
۵۶۹,۲۷۶۵۶۹,۲۷۶-۳,۳۲۶,۱۵۸۳,۳۲۶,۱۵۸-موسسه مالي اعتباري قوامين
۲,۱۲۱,۲۹۳۲,۱۲۱,۲۹۳-۲,۳۶۶,۴۵۰۲,۳۶۶,۴۵۰-موسسه مالي و اعتباري مهر

۱,۰۲۷,۹۹۳۱,۰۲۷,۹۹۳-۲,۲۵۵,۲۲۵۲,۲۵۵,۲۲۵-موسسه مالي و اعتباري ثامن االئمه
۳۱۰۲,۰۰۱,۸۹۰۲,۰۰۲,۲۰۰۱۸۸۳۰۸,۷۵۰۳۰۸,۹۳۸بانك ملت
---۱,۹۰۰,۰۰۱۱,۹۰۰,۰۰۱-بانك سينا
۴,۵۵۴۱,۵۸۰,۶۹۵۱,۵۸۵,۲۴۹۷۱۶۴۳,۱۰۷۴۳,۸۲۳بانك ملي

---۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰-بانك سامان
۶,۶۰۰۷۸۶,۹۳۶۷۹۳,۵۳۶۴,۴۸۳۴۳۵,۶۲۵۴۴۰,۱۰۸بانك صادرات
۵,۱۵۵۶۴۲,۵۸۱۶۴۷,۷۳۶۳,۱۱۷۶۵,۳۹۸۶۸,۵۱۵بانك تجارت
۲,۸۰۴۲,۸۰۴-۵۱۳,۰۸۱۵۱۳,۰۸۱-بانك سرمايه

۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰-۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰-موسسه مالي و اعتباري توسعه
---۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰-بانك تات

۱۲۴,۴۷۸۱۲۴,۴۷۸-۴۲۲,۴۲۱۴۲۲,۴۲۱-بانك كشاورزي
۵۱۱۸۸,۰۷۹۱۸۸,۱۳۰۸۰۷۱۳,۲۶۲۱۴,۰۶۹بانك سپه

---۱۸۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰-پست بانك
۴۶۱۶,۰۸۷۱۶,۱۳۳۲۱۴۳,۶۲۲۱۴۳,۶۲۴بانك مسكن

۳,۵۱۸۳,۵۱۸-۸,۳۰۸۸,۳۰۸-بانك صنعت و معدن
۵,۳۸۱۵,۳۸۱۱۳,۸۵۸۳,۸۵۹-بانك رفاه كارگران

---۵۵-بانك پارسيان
۴۴-۲۰۰-۲۰۰ساير
۱۶,۹۱۶۱۸,۱۹۳,۲۹۸۱۸,۲۱۰,۲۱۴۹,۳۱۴۵,۰۶۲,۹۸۸۵,۰۷۲,۳۰۲جمع

  ۱۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 :هاي ارزي در تاريخ ترازنامه به تفكيك نوع ارز، نوع سپرده، بانكهاي داخلي و خارجي به شرح زير استسپرده -۲-۷
 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹شرح
 دالر آمريكا

ارزي 

 

 دالر آمريكا
ريالي

ميليون ريال

 يورو
ارزي 

 

 يورو
ريالي

ميليون ريال

 پوندانگلستان
ارزي 

 

 پوندانگلستان
ريالي

ميليون ريال

 ين ژاپن
ارزي

 

 ين ژاپن
ريالي

ميليون ريال

 درهم امارات
ارزي

 

 درهم امارات
ريالي

ميليون ريال

 فرانك سوئيس
ارزي

 

 فرانك سوئيس
ريالي

ميليون ريال

 كرون سوئد
ارزي

 

 كرون سوئد
ريالي 

ميليون ريال

 لير تركيه
ارزي

 

 لير تركيه
ريالي

ميليون ريال

 يوان چين
ارزي

 

 يوان چين
ريالي

ميليون ريال

 وون كره
ارزي

 

 وون كره
ريالي

ميليون ريال

 معادل ريالي براساس
نرخ مرجع پايان ماه 

ميليون ريال

 معادل ريالي
براساس دفاتر بانك

ميليون ريال
:سپرده هاي ديداري

هاي ديداري نزد بانكهاي سپرده
)ارزي(داخلي 

۷۵,۰۴۴,۰۱۷۷۷۷,۷۵۸۱۰۹,۹۹۰,۷۵۷۱,۶۱۶,۲۰۴۴۰,۴۶۳۶۸۱--۲۷,۶۸۴,۳۵۵۷۸,۱۲۵----------۲,۴۷۲,۷۶۷۲,۴۷۲,۷۶۷

سپرده هاي ديداري نزد بانكهاي 
)ارزي(خارجي 

۲۳,۵۲۹۲۴۴۵۵,۹۴۴,۴۶۷۸۲۲,۰۴۸۲,۲۰۱,۶۵۴۳۷,۰۵۰۸۵۸,۹۹۴,۷۴۸۱۱۰,۴۴۱۸۱۶,۰۲۶,۳۳۰۲,۳۰۲,۸۲۶۹۴۴,۱۳۴۱۰,۸۵۸۲,۲۳۹,۰۵۰۳,۶۹۷۳۹,۷۳۳,۹۵۵۲۶۰,۸۵۴۲۵۹,۴۷۸,۶۰۹۴۰۹,۴۵۷۸,۴۴۲,۵۸۳,۴۲۱۷۸,۳۴۷۴,۰۳۵,۸۲۰۴,۰۳۵,۸۲۰

۷۵,۰۶۷,۵۴۶۷۷۸,۰۰۲۱۶۵,۹۳۵,۲۲۴۲,۴۳۸,۲۵۲۲,۲۴۲,۱۱۷۳۷,۷۳۱۸۵۸,۹۹۴,۷۴۸۱۱۰,۴۴۱۸۴۳,۷۱۰,۶۸۵۲,۳۸۰,۹۵۱۹۴۴,۱۳۴۱۰,۸۵۸۲,۲۳۹,۰۵۰۳,۶۹۷۳۹,۷۳۳,۹۵۵۲۶۰,۸۵۴۲۵۹,۴۷۸,۶۰۹۴۰۹,۴۵۷۸,۴۴۲,۵۸۳,۴۲۱۷۸,۳۴۷۶,۵۰۸,۵۸۷۶,۵۰۸,۵۸۷)ارزي(سپرده هاي ديداري بانكها 
:سپرده هاي مدت دار 

سپرده هاي مدت دار نزد بانكهاي 
)ارزي(خارجي 

--۴۴,۰۰۰,۰۰۰۶۴۶,۵۳۶----------۵,۵۰۰,۰۰۰۳۶,۱۰۸----۶۸۲,۶۴۳۶۸۲,۶۴۳

۶۸۲,۶۴۳۶۸۲,۶۴۳----۵,۵۰۰,۰۰۰۳۶,۱۰۸----------۴۴,۰۰۰,۰۰۰۶۴۶,۵۳۶--:جمع سپرده هاي ارزي مدت دار

۷۵,۰۶۷,۵۴۶۷۷۸,۰۰۲۲۰۹,۹۳۵,۲۲۴۳,۰۸۴,۷۸۸۲,۲۴۲,۱۱۷۳۷,۷۳۱۸۵۸,۹۹۴,۷۴۸۱۱۰,۴۴۱۸۴۳,۷۱۰,۶۸۵۲,۳۸۰,۹۵۱۹۴۴,۱۳۴۱۰,۸۵۸۲,۲۳۹,۰۵۰۳,۶۹۷۴۵,۲۳۳,۹۵۵۲۹۶,۹۶۲۲۵۹,۴۷۸,۶۰۹۴۰۹,۴۵۷۸,۴۴۲,۵۸۳,۴۲۱۷۸,۳۴۷۷,۱۹۱,۲۳۰۷,۱۹۱,۲۳۰جمع كل 

۱۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 
 اوراق مشاركت -۸

: به شرح زير مي باشد تماماً مربوط به شركت اصلي و  اوراق مشاركت مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۷۳۳,۹۲۰۱۰۴,۳۹۱اوراق مشاركت خريداري شده از سيستم بانكي كشور

۱,۷۹۵,۹۰۰۷,۰۰۰,۲۴۳اوراق مشاركت طرح هاي عمراني
۵,۸۱۵,۴۹۸۲,۲۶۱,۵۹۵ساير اوراق مشاركت

۸,۳۴۵,۳۱۸۹,۳۶۶,۲۲۹

 
 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹

تاريخ سررسيدتاريخ انتشار
 نرخ سود تضمين شده

)درصد(
 مبلغ اسمي

)ميليون ريال(
۰۱/۱۰/۱۳۸۷۰۱/۱۰/۱۳۹۱۰۰/۱۸۹۱۱,۲۰۰وزارت نيرو

۳۰/۰۵/۱۳۸۹۳۰/۰۵/۱۳۹۲۰۰/۱۷۳,۴۹۱,۹۵۰توسعه ميدان گازي پارس جنوبي
۰۲/۰۵/۱۳۸۹۰۲/۰۵/۱۳۹۳۵۰/۱۶۱۳۰,۰۰۰سد ونيروگاه تلمبه اي ذخيره اي سياه بيشه

۰۹/۰۵/۱۳۸۹۰۹/۰۵/۱۳۹۳۰۰/۱۷۲۰,۰۰۰طرحهاي نيروگاهي برقي وآبي
۱۰/۰۹/۱۳۸۷۱۰/۰۹/۱۳۹۰۰۰/۱۷۴۳۳,۹۲۰گواهي سپرده
۱۱/۱۰/۱۳۸۹۱۱/۱۰/۱۳۹۰۰۰/۱۷۳۰۰,۰۰۰گواهي سپرده

۱۵/۱۲/۱۳۸۹۱۵/۱۲/۱۳۹۳۵۰/۱۶۵۰,۲۴۵شهرداري مشهد
۰۱/۱۱/۱۳۸۷۰۱/۱۱/۱۳۹۱۰۰/۱۸۴۰,۰۰۰شهرداري مشهد

۱۹/۱۲/۱۳۸۸۱۹/۱۲/۱۳۹۱۰۰/۸۷۳۴,۷۰۰طرحهاي عمراني دولت
۲۳/۱۱/۱۳۸۹۲۳/۱۱/۱۳۹۳۵۰/۱۶۳۰۰,۰۰۰توسعه ميدان گازي پارس جنوبي
۳۰/۵/۱۳۸۹۱۷/۰۷/۱۳۹۳۰۰/۱۷۵۸۵,۰۰۰توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

۲/۱۱/۱۳۸۹۰۹/۱۱/۱۳۹۳۵۰/۱۶۴۵۰,۰۰۰پروژه آيسان
۲۱/۱۲/۱۳۸۹۲۱/۱۲/۱۳۹۲۰۰/۱۷۱۳۵,۷۶۵پروژه آيسان

۲۷/۱۱/۱۳۸۹۲۷/۱۱/۱۳۹۱۵۰/۱۶۶۹۶,۸۱۸امام خميني شازند
۲۶/۱۱/۱۳۸۹۲۶/۱۱/۱۳۹۱۰۰/۱۷۵۲,۴۵۰امام خميني شازند
۱۳/۹/۱۳۸۹۱۳/۰۹/۱۳۹۳۵۰/۱۶۱۳,۲۷۰طرح اوره آمونياك

۸,۳۴۵,۳۱۸

  ۱۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  تسهيالت اعطايي -۹
: شرح زير تفكيك مي گردد  به تسهيالت اعطايي - ۱-۹

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۴,۰۴۰,۷۳۷۸۱۹,۴۵۱۳,۸۹۷,۵۹۷۶۸۲,۴۹۶فروش اقساطي

۴۵۰,۷۴۰۵۹۶,۷۳۶۲,۵۱۳,۷۶۷۲,۴۲۳,۶۴۱جعاله
۱۲۱,۸۷۳۱۴۸,۵۸۸۷,۷۲۴۸,۰۰۵اجاره به شرط تمليك

۲,۴۹۸,۰۳۴۲,۲۴۱,۲۱۸۲,۵۰۴,۰۳۴۲,۲۴۸,۷۱۸قرض الحسنه
۱۹,۸۶۸,۴۳۸۲۲,۳۰۴,۱۷۰۱۹,۸۸۱,۹۶۸۲۲,۴۵۹,۵۸۵مضاربه

۷۳,۹۸۴,۱۹۲۴۷,۹۵۲,۰۲۰۷۹,۱۷۴,۶۵۴۵۱,۲۳۹,۷۷۴مشاركت مدني
۷,۴۷۱,۹۷۱۱,۲۰۱,۵۴۱۷,۴۷۱,۹۷۱۱,۲۰۱,۵۴۱اعتبارات اسنادي 

۴۱۲,۴۱۱۳۸۱,۹۴۳۴۱۲,۴۱۱۳۸۱,۹۴۳ضمان
۱۰۸,۸۴۸,۳۹۶۷۵,۶۴۵,۶۶۷۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶۸۰,۶۴۵,۷۰۳جمع

:كسر مي شود
)۱,۴۳۵,۳۵۸()۱,۹۵۰,۷۹۳()۱,۳۵۷,۴۱۳()۱,۸۳۴,۲۷۳(سود سالهاي آتي

)۱,۶۱۲,۸۵۷()۲,۴۳۸,۱۶۸()۱,۵۳۰,۱۵۷()۲,۳۰۸,۳۵۹(ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول
)۱,۵۴۸,۸۵۸()۱,۸۸۱,۴۵۱()۱,۵۴۸,۸۵۸()۱,۸۸۱,۴۵۱(ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول

۱۰۲,۸۲۴,۳۱۳۷۱,۲۰۹,۲۳۹۱۰۹,۵۹۳,۷۱۴۷۶,۰۴۸,۶۳۰

: شرح زير تفكيك مي گردد تسهيالت اعطايي شركت اصلي به - ۲-۹

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

مانده

ميليون ريال

 سود
سالهاي آتي 

ميليون ريال

 ذخيره مطالبات
مشكوك الوصول 

ميليون ريال 

خالص

ميليون ريال

خالص

ميليون ريال
۳,۱۸۶,۰۹۷۴۱۶,۵۱۰)۱۲۵,۵۷۹()۵۸۵,۹۲۱(۳,۸۹۷,۵۹۷فروش اقساطي

۱,۹۹۹,۴۵۵۲,۱۱۲,۸۰۰)۷۸,۸۰۸()۴۳۵,۵۰۴(۲,۵۱۳,۷۶۷جعاله
اجاره به شرط 

تمليك
۷,۷۲۴)۱,۶۱۶()۲۳۲(۵,۸۷۶۵,۴۰۹

۲,۴۰۹,۰۸۰۲,۱۸۱,۶۰۰)۹۴,۹۵۴(-۲,۵۰۴,۰۳۴قرض الحسنه
۱۸,۸۷۴,۳۹۸۲۱,۲۰۲,۱۹۲)۷۴۳,۹۳۱()۲۶۳,۶۳۹(۱۹,۸۸۱,۹۶۸مضاربه

۷۵,۵۳۳,۴۰۴۴۸,۸۵۱,۵۱۶)۲,۹۷۷,۱۳۷()۶۶۴,۱۱۳(۷۹,۱۷۴,۶۵۴مشاركت مدني
۷,۱۸۸,۶۳۲۹۸۰,۹۹۲)۲۸۳,۳۳۹(-۷,۴۷۱,۹۷۱اعتبارات اسنادي

۳۹۶,۷۷۲۲۹۷,۶۱۱)۱۵,۶۳۹(-۴۱۲,۴۱۱ضمان

۱۰۹,۵۹۳,۷۱۴۷۶,۰۴۸,۶۳۰)۴,۳۱۹,۶۱۹()۱,۹۵۰,۷۹۳(۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶جمع

  ۲۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

مصوب شوراي پول و اعتبار به  ۲۸/۱۱/۱۳۸۵مورخ  ۱۰۷۷و  ۰۹/۱۰/۱۳۸۵مورخ  ۱۰۷۴طبقه بندي تسهيالت فوق بر اساس دستورالعمل شماره  -۱-۲-۹

   :شرح زير است
۲۹/۱۲/۱۳۸۹

جاري

ميليون ريال

 سررسيد
گذشته 

ميليون ريال

معوق

ميليون ريال

 مشكوك
الوصول 

ميليون ريال

جمع

ميليون ريال
۳,۸۴۴,۸۶۶۱,۷۰۱۸۷۴۵۰,۱۵۶۳,۸۹۷,۵۹۷فروش اقساطي

۲,۴۹۹,۶۳۰۲,۱۳۳۱,۴۹۱۱۰,۵۱۳۲,۵۱۳,۷۶۷جعاله
۵,۹۸۹۸۸۳۸۱,۶۰۹۷,۷۲۴اجاره به شرط تمليك

۲,۵۰۴,۰۳۴-۲,۴۳۴,۲۱۰۵۹۶۹,۷۶۵قرض الحسنه
۱۶,۷۰۰,۸۴۰۳۲۳,۷۵۹۱,۰۵۶,۲۱۵۱,۸۰۱,۱۵۴۱۹,۸۸۱,۹۶۸مضاربه

۷۵,۰۹۴,۷۱۲۶۹۹,۰۴۸۱,۵۱۹,۲۳۱۱,۸۶۱,۶۶۳۷۹,۱۷۴,۶۵۴مشاركت مدني
۲۶,۵۴۲۷,۴۷۱,۹۷۱--۷,۴۴۵,۴۲۹اعتبارات اسنادي

۲۶۱,۳۵۴۴۱۲,۴۱۱--۱۵۱,۰۵۷ضمان
۱۰۸,۱۷۶,۷۳۳۱,۰۲۶,۷۸۸۲,۶۴۷,۶۱۴۴,۰۱۲,۹۹۱۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶جمع

:كسر مي شود
)۱,۹۵۰,۷۹۳(---)۱,۹۵۰,۷۹۳(سود سالهاي آتي

)۲,۴۳۸,۱۶۸(---)۲,۴۳۸,۱۶۸(ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول
)۱,۸۸۱,۴۵۱()۱,۴۰۷,۴۱۳()۴۱۳,۱۱۱()۶۰,۹۲۷(-ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول

۱۰۳,۷۸۷,۷۷۲۹۶۵,۸۶۱۲,۲۳۴,۵۰۳۲,۶۰۵,۵۷۸۱۰۹,۵۹۳,۷۱۴

  
 

:بر مبناي سررسيد و نرخ سود به شرح زير مي باشد ۲۹/۱۲/۱۳۸۹طبقه بندي مانده تسهيالت در تاريخ -۲-۲-۹ 
۲۹/۱۲/۱۳۸۹

درصد ۲۴بيش از 

ميليون ريال

درصد ۲۴تا  ۲۱

ميليون ريال

درصد ۲۱تا  ۱۸

ميليون ريال

درصد ۱۸تا  ۱۵

ميليون ريال

درصد ۱۵تا  ۱۲

ميليون ريال

درصد و كمتر ۱۲

ميليون ريال

جمع

ميليون ريال
۶,۴۳۵,۵۴۱۷۸۹,۹۹۴۴,۳۷۶۲,۳۱۱۱,۶۴۷۴۵۳,۵۲۴۷,۶۸۷,۳۹۳سررسيد گذشته

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۳۲,۸۱۴,۱۳۱۲۷,۴۴۳,۰۶۴۷,۵۸۴,۶۲۳۴۴۱,۴۲۰۲,۸۳۲,۸۳۶۲۱,۱۵۰,۲۰۳۹۲,۲۶۶,۲۷۷
۲۹/۱۲/۱۳۹۰۲,۶۱۴,۷۰۴۱۰۰,۰۰۹۱۱۴,۲۵۱۴,۹۳۷۸۳,۸۵۱۵۴,۵۸۳۲,۹۷۲,۳۳۵
۳۰/۱۲/۱۳۹۱۲,۴۵۵,۹۴۳۱,۸۲۴,۵۰۹۴,۰۷۲۱,۷۸۷۱۵۷,۸۹۸۱۸,۳۱۴۴,۴۶۲,۵۲۳
۲۹/۱۲/۱۳۹۲۲,۵۲۵,۶۷۸۲۷,۷۳۳-۳۲۲۱۵,۰۵۰۴۴,۳۹۰۲,۶۱۳,۱۷۳

۱,۸۰۷,۶۴۳۱,۴۵۸,۱۴۰۸۱۷,۷۳۸۱۱۶,۵۸۳۲۱,۱۸۶۱,۶۴۱,۱۳۵۵,۸۶۲,۴۲۵و پس از آن ۱۳۹۳
۴۸,۶۵۳,۶۴۰۳۱,۶۴۳,۴۴۹۸,۵۲۵,۰۶۰۵۶۷,۳۶۰۳,۱۱۲,۴۶۸۲۳,۳۶۲,۱۴۹۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶

  
 
 
 
 
 

  ۲۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

:بر مبناي وثايق به شرح زير مي باشد ۲۹/۱۲/۱۳۸۹طبقه بندي تسهيالت شركت اصلي در تاريخ -۳-۲-۹ 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۳۶,۲۴۲,۸۵۶۲۹,۴۸۰,۵۶۹در قبال زمين و ساختمان 
۳,۸۰۷,۸۳۹۲,۳۱۱,۱۰۰در قبال سهام

۷۵,۷۰۶,۰۴۳۴۸,۷۴۸,۵۸۸در قبال چك و سفته
۱۰۷,۳۸۸۱۰۵,۴۴۶در قبال اوراق مشاركت

۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶۸۰,۶۴۵,۷۰۳

  
 دريافتني حسابها و اسناد -۱۰

 :به شرح زير مي باشد حسابها و اسناد دريافتني تماما مربوط به شركت هاي فرعي و تفكيك آن
گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱,۰۹۷,۹۳۵۵۶۲,۵۷۲اسناد دريافتني تجاري اشخاص

۱,۷۳۷,۳۰۱۸۴۲,۰۷۵طلب از ساير اشخاص
-۲۱۱,۵۹۳مطالبات از بيمه گذاران ، نمايندگان
-۲۰۴,۴۹۳سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني

-۱۳,۸۳۳مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتكايي
۸,۲۷۶۳۲,۲۵۹طلب از شركت هاي وابسته

۱,۲۶۰۱,۶۷۴طلب از شركت هاي سرمايه پذير بابت سود سهام
۳,۲۷۴,۶۹۱۱,۴۳۸,۵۸۰

 

 

 دريافتني ساير حسابها و اسناد -۱۱
  :ساير حسابهاي دريافتني به شرح زير تفكيك مي گردد

يادداشت

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱۱۱,۷۹۸,۹۴۱۹۱۶,۷۲۹۶,۲۹۶,۶۲۸۳,۹۳۷,۸۲۲-۱ساير حسابهاي دريافتني

۲۹,۶۰۵۹,۳۹۰۷,۹۲۹۹,۳۸۳اسناد دريافتني
۱۹۴,۰۵۱۴۵,۶۴۳۱۷۴,۲۳۹۴۵,۶۴۳بدهكاران موقت

۲,۰۲۲,۵۹۷۹۷۱,۷۶۲۶,۴۷۸,۷۹۶۳,۹۹۲,۸۴۸

  ۲۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 
 
 :مانده ساير حسابهاي دريافتني در شركت اصلي به شرح زير تفكيك مي گردد -۱-۱۱
 
 
  

شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۲,۱۴۱,۱۴۹۱,۶۵۵,۹۲۶مدبران ساخت آريان

۲,۱۷۵,۱۱۵۱,۳۲۲,۶۳۱شركت سامان ساخت
۲۹۹,۵۳۸۲۰۵,۹۸۵سود تحقق يافته اوراق مشاركت و گواهي سپرده

۱۳,۱۱۸۱۸,۳۳۶ساير اشخاص و موسسات
۱۹,۰۱۷۲۱,۱۲۹سود سهام شركتهاي بورسي

۶,۸۳۷۱۷,۹۶۵سود پرداختي روزشمار خريد اوراق مشاركت
۱,۶۴۱,۸۵۴۶۹۵,۸۵۰ساير 

۶,۲۹۶,۶۲۸۳,۹۳۷,۸۲۲

  ۲۳



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  موجودي مواد و كاال -۱۲
 : و به شرح زير مي باشد تماماً مربوط به شركت هاي فرعي بوده موجودي مواد و كاال

گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۴,۱۹۳,۳۵۷۲,۹۷۹,۱۶۹موجودي امالك و پروژه هاي ساختماني

۱۲۴,۰۱۵۹۶,۹۵۲موجودي كاال و قطعات
۶۵,۹۰۹۲۵,۸۲۶موجودي كارت 

۱۸,۱۶۹۱۳,۹۱۵كاالهاي اماني ما نزد ديگران
۴,۴۰۱,۴۵۰۳,۱۱۵,۸۶۲

 

 .موجودي هاي مذكور در مقابل خطرات احتمالي ناشي ازحريق ، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي كافي برخوردار مي باشد
 
 

 سفارشات و پيش پرداختها -۱۳
.ميليون ريال مربوط به سفارشات و پيش پرداختها تماماً مربوط به شركت هاي فرعي مي باشد  ۲۰۱.۴۰۲ مبلغ  

  
   

 اجاره هاي سرمايه اي  -۱۴
: و به شرح زير مي باشد )ليزينگ ماشين آالت (مبلغ مندرج در ترازنامه تماماً مربوط به شركت فرعي

گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱,۳۳۱,۹۶۳۱,۲۹۱,۱۲۱سرمايه گذاري خالص اجاره سرمايه اي در ابتداي سال

۶۵۲,۶۹۰۶۵۲,۷۵۳افزايش طي سال
)۶۱۱,۹۱۰()۳۰۴,۶۴۰(كاهش طي سال

۱,۶۸۰,۰۱۳۱,۳۳۱,۹۶۴سرمايه گذاري خالص اجاره سرمايه اي در پايان سال
)۶۲۰,۶۷۴()۷۱۱,۷۲۹(وصول خالص اجاره سرمايه اي در ابتداي سال

)۶۱۷,۲۲۱()۶۳۹,۷۶۲(وصول خالص اجاره سرمايه اي طي سال
۲۹۹,۸۵۱۵۲۶,۱۶۶كسر خالص اجاره هاي سرمايه اي قراردادهاي تسويه شده

)۷۱۱,۷۲۹()۱,۰۵۱,۶۴۰(استهالك اجاره اي سرمايه اي

۶۲۸,۳۷۳۶۲۰,۲۳۵خالص اجاره سرمايه اي در پايان سال

  ۲۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 سرمايه گذاري در شركت هاي گروه -۱۵
: سرمايه گذاري هاي بلند مدت از اقالم زير تشكيل شده است

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
 بهاي تمام شده
 ميليون ريال

 

 بهاي تمام شده
 ميليون ريال

 

 بهاي تمام شده
 ميليون ريال

 

 بهاي تمام شده
 ميليون ريال

 
۱۳۶,۲۴۲۱۰۳,۵۰۰۸۳,۷۰۰-شركت بيمه پاسارگاد

۲۶۸,۶۷۳۱۹۶,۳۶۱--شركت مبناي خاورميانه
۳۳,۰۰۰۳۶,۸۵۰--شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

۱۸,۲۵۰۱۵,۰۰۰--شركت كارگزاري بانك پاسارگاد
۹,۸۰۰۴,۹۰۰--شركت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان

--۱,۵۲۳۱,۰۷۵تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد
۲۰۴۹--شركت خدمات مالي و سرمايه گذاري بانك پاسارگاد

۱۸,۱۱۵۱۸,۱۱۵--ليزينگ ماشين آالت و تجهيزات پاسارگاد
۳۵۰,۳۹۲۲۵۰,۸۹۸--هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

۲,۵۰۰۲,۵۰۰--شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد
۲۰۹,۰۲۰۱۱,۰۰۰۱۲۶,۵۲۰۲,۰۰۰شركت گسترش انرژي پاسارگاد

۵۹۹,۴۰۰۵۹۹,۴۰۰--شركت سامان ساخت آريان
۱,۹۵۹,۹۰۵۹۷۹,۹۵۳--شركت ارزش آفرينان پاسارگاد

۲۷۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰--شركت مدبران ساخت آريان
۳۳۵,۰۰۰۲۰۱,۰۰۰--شركت ليزينگ پاسارگاد

۱۰۰,۵۰۰۱۰۰,۵۰۰--شركت ساختمان و شهرسازي هشتم
--۹۸۹۸شركت راهبرد سرمايه ايرانيان

--۲,۰۰۰۲,۰۰۰شركت توسعه فن آوران نو انديش پاسارگاد
--۱,۰۰۰۱,۰۰۰شركت بين الملل انرژي پاسارگاد

--۶۵,۶۰۰-شركت پارس آريان
۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰--شركت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد

-۶۸,۸۶۰۴۰,۰۰۰۱۴,۰۶۰شركت مديريت ساختماني نظام مهندسي آريان
۱۵۵,۹۷۸۱۱۷,۲۵۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰شركت بيمه اتكايي ايرانيان

--۱۹,۶۱۰۱۸,۰۰۰شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
--۷۳۲۵۰۰صندوق سرمايه گذاري مشترك پاسارگاد

--۱,۸۵۰۱,۸۵۰شركت ساختماني پي پيشه
--۱,۰۲۲۱,۰۲۲شركت مديريت بازرگاني آينده نگر

--۲۲شركا توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد
--۸۷۶۸۷۶شركت تدبير گران پاسارگاد

--۲۵,۷۲۰۲۵,۷۲۰شركت بازرگاني بين المللي گروه مالي پاسارگاد
--۴,۸۳۰۷۴۰شركت ميراث پارس پاسارگاد

--۹۰۰۵۲۵شركت خدمات فناور نوآور پاسارگاد
--۲۱۱۴شركت راهكارهاي هوشمند اطالعاتي سبز آريان

-۴۰۰-۷۰۰موسسه مطالعات و توسعه مديريت وسرمايه انساني پاسارگاد
-۱,۱۰۰-۲,۰۹۰شركت سرمايه گذاري ارزش و سرمايه بهينه

۴۹۶,۸۱۳۴۲۳,۶۱۴۴,۲۷۶,۱۳۵۲,۸۲۶,۲۲۶

  ۲۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 : مشخصات شركت هاي فرعي و وابسته گروه به قرار زير است -۱-۱۵
 
 

اقامتگاه
درصد مالكيت

فعاليت اصليشركت اصليگروه

:شركت هاي فرعي
...احداث ساختمان و شهرك و۹۹.۹۷۹۹.۹۰ايرانشركت سامان ساخت آريان

ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري۹۸.۰۰۹۸.۰۰ايرانپاسارگاد ارزش آفرينان شركت
مشاركت و سرمايه گذاري در كارخانجات توليد مصالح ساختماني۹۹.۷۵۴۵.۰۰ايرانشركت مدبران ساخت آريان

ليزينگ ساختماني۶۸.۴۷۶۷.۰۰ايرانشركت ليزينگ پاسارگاد
ساختماني۸۵.۳۱۶۷.۰۰ايرانشركت ساختمان و شهر سازي هشتم
خدمات بانكداري الكترونيك۶۶.۸۶۶۰.۰۰ايرانشركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد

...)اوراق، فلزات و(كارگزاري بورس ۶۲.۷۲۴۹.۰۰ايرانشركت كارگزاري بانك پاسارگاد
خدمات كارشناسي و ارزيابي۵۹.۱۹۱۹.۵۰ايرانشركت خدمات مالي و سرمايه گذاري بانك پاسارگاد

فن آوري اطالعات و ارتباطات۴۹.۰۰۴۹.۰۰ايران)۱(گروه شركتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان 
سرمايه گذاري و استخراج معادن۶۵.۳۳۴۳.۸۴ايرانشركت مبناي خاورميانه

...سرمايه گذاري در پروژه هاي ساختماني و۵۸.۶۳۵.۰۰ايرانشركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد
ليزينگ ماشين آالت صنعتي۷۰.۰۳۱۸.۰۰ايرانشركت ليزينگ ماشين آالت و تجهيزات پاسارگاد

ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي و اعتباري-۹۷.۹۹ايرانشركت مدبران تجارت ايرانيان
ساختماني-۶۸.۰۸ايرانشركت مديريت ساختماني آريان پاسارگاد

امور خدماتي-۹۵.۰۶ايرانشركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان
ارائه خدمات اقتصادي، فني و مالي-۹۳.۰۹ايرانشركت نظم آوران شايسته

خريد و فروش ارز۸۴.۷۰۷۰.۰۰ايرانشركت خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد
سرمايه گذاري در سهام شركتهاي سرمايه پذير و اجراي عمليات ساختماني و ايجاد كارخانجات۵۲.۱۱۱۹.۹۰ايران)۲(گروه شركتهاي هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 

ارايه انواع خدمات بيمه اي۲۰.۰۰۲۰.۰۰ايران)۳(شركت بيمه پاسارگاد

 

 
 
 
 
 .شركتهاي فرعي مشمول تلفيق شامل شركتهاي داتام كيش، پاسارگاد آرين قشم، دانش پژوهان فناوركاران مي باشد) ۱(
 
 
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا، بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه، فوالد زرند ايرانيان، فوالد سيرجان :شركتهاي فرعي مشمول تلفيق شامل  )۲(

 .ايرانيان، مهندسي معيار صنعت خاورميانه، بابك مس ايرانيان، فروسيليس غرب پارس، گسترش مانا ساز آبيك، فرآوران ذغالسنگ پابدانا مي باشد
 
 
درصد مي باشد، با توجه به وجود كنترل توسط شركت اصلي ، در فرايند تلفيق لحاظ شده  ۵۰علي رغم اينكه ميزان مالكيت در شركت بيمه پاسارگاد كمتر از ) ۳(

.است

  ۲۶



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 ساير سرمايه گذاريها -۱۶

 :ساير سرمايه گذاريها به شرح زير مي باشد تفكيك
شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱,۵۶۶,۹۰۲۵۴۳,۱۷۵۱۱۳,۴۳۰۱۴۲,۰۶۵سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

)۶۹,۸۹۴()۴۷,۳۷۵()۷۰,۳۰۹()۴۷,۳۹۸(ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري ها
--۲۴۱,۴۵۵۱۳۱,۴۳۵مشاركت و سرمايه گذاري در امالك و پروژه ها

---۲۷,۰۰۸اوراق مشاركت و گواهي سپرده
---۱,۰۰۰اوراق مشاركت

۶۵۵,۷۰۲۴۲,۳۴۹۲۶,۱۵۴۳,۱۱۳سرمايه گذاري ها در شركتهاي خارج از بورس
--۱۲,۹۴۱۴۵,۷۳۱ساير مشاركت ها

۲,۴۵۷,۶۱۰۶۹۲,۳۸۱۹۲,۲۰۹۷۵,۲۸۴

 
 شركت اصلي گذاري هايسرمايه - ۱-۱۶

 :به شرح زير مي باشد هاي شركت اصلي سرمايه گذاري تحت عنوان مبلغ مندرج در ترازنامه

يادداشت

شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱۵۴,۲۷۶,۱۳۵۲,۸۲۶,۲۲۶سرمايه گذاري در شركت هاي گروه

۱۶۹۲,۲۰۹۷۵,۲۸۴ساير سرمايه گذاري ها
۴,۳۶۸,۳۴۴۲,۹۰۱,۵۱۰

  ۲۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

   دارايي هاي ثابت مشهود -۱۷
 : جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته دارايي هاي ثابت مشهود گروه به شرح زير است - ۱-۱۷ 

شرح

ميليون ريال-مبلغ دفتريميليون ريال-استهالك انباشتهميليون ريال-بهاي تمام شده
  مانده در

سال ابتداي 
 دارايي هاي اضافه شده

طي سال مالي 
 داراييهاي فروخته شده 

طي سال مالي
 نقل و انتقاالت و

ساير تغييرات 
 مانده در

پايان سال 
 مانده در

ابتداي سال 
 استهالك سال

مالي 
 استهالك انباشته

داراييهاي فروخته شده 
 مانده در نقل و انتقاالت

۲۹/۱۲/۱۳۸۹پايان سال
 )تجديد ارائه(

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
۸۷۵,۳۴۰۷۲۵,۳۱۴-----۸۷۵,۳۴۰)۱۷,۸۲۳()۵۸,۳۲۶(۸۲۹,۳۵۷۱۲۲,۱۳۲زمين

۱۵۶,۹۹۷۶۴۳,۰۶۸۵۹۲,۶۱۸-)۷۳۵(۶,۶۳۳۸۰۰,۰۶۵۱۱۴,۷۹۹۴۲,۹۳۳)۱۹,۳۸۱(۷۲۸,۶۰۱۸۴,۲۱۲ساختمان و تاسيسات
۷۴۲۹,۵۰۸۱۸,۹۳۰۱۴,۷۹۸)۲,۶۱۶(۱۲۱۴۸,۴۳۸۲۶,۹۶۷۵,۰۸۳)۳,۰۶۷(۴۳,۵۰۹۷,۸۷۵وسائط نقليه

۲۸,۰۳۳۱۲,۲۶۷۱۰,۷۱۶--۴۰,۳۰۰۲۰,۵۱۷۷,۵۱۶)۳,۳۲۶(-۳۱,۲۳۳۱۲,۳۹۳مستحدثات در امالك استيجاري 
۳۷۲,۱۴۱۶۳,۸۴۴۱۱۰,۹۸۴)۳,۶۷۶(-۱۶,۴۷۰۴۳۵,۹۸۵۲۳۶,۲۰۴۱۳۹,۶۱۳)۳۳,۹۸۴(۴۴۹,۷۹۹۳,۷۰۰لوازم و تجهيزات انفورماتيك
۸,۷۲۰۸۱,۳۰۲۱۶۶,۲۳۳۱۵۵,۴۴۷-۲۴۷,۵۳۵۴۷,۹۳۲۲۴,۶۵۰)۷۸۹()۳۵۴(۲۰۹,۵۴۴۳۹,۱۳۴اثاثه، لوازم و تجهيزات اداري

۵۶۲۱۳,۵۹۴۲,۵۸۲)۱۰,۲۰۴(-۱۴,۱۵۶۱۰,۵۶۶۲۰۰-)۴۲۶(۱۳,۱۳۷۱,۴۴۵ابزار آالت
۹۸۹۱,۲۸۴۲۷۷--۲۷۲,۲۷۳۶۴۷۳۴۲-۱,۶۷۸۵۶۸تاسيسات

۲,۶۱۷۵,۲۲۹۵,۶۷۳--۷,۸۴۶۱,۷۸۷۸۳۰--۷,۴۶۰۳۸۶دارايي هاي اماني ما نزد ديگران
۴۱,۷۱۳۲۷,۹۲۰۳۱,۱۷۰)۳,۵۳۲(-۶۲۶۹,۶۳۳۴۰,۱۶۳۵,۰۸۲)۴,۱۲۱(۷۱,۳۴۶۲,۳۴۶ماشين آالت و تجهيزات

۷۱۳,۸۶۲۱,۸۲۷,۷۰۹۱,۶۴۹,۵۷۹)۸,۶۱۸()۳,۳۵۱(۱,۳۷۵۲,۵۴۱,۵۷۱۴۹۹,۵۸۲۲۲۶,۲۴۹)۱۱۹,۶۵۹(۲,۳۸۵,۶۶۴۲۷۴,۱۹۱جمع داراييهاي ثابت
۳,۹۴۰,۹۵۷۱,۳۳۶,۶۲۳-----۳,۹۴۰,۹۵۷)۵۵۸,۲۴۴()۱,۷۹۸(۱,۳۵۵,۷۸۷۳,۱۴۵,۲۱۲دارائيهاي در جريان تكميل و پيش پرداختها

۳,۷۴۱,۴۵۱۳,۴۱۹,۴۰۳)۱۲۱,۴۵۷()۵۵۶,۸۶۹(۶,۴۸۲,۵۲۸۴۹۹,۵۸۲۲۲۶,۲۴۹)۳,۳۵۱()۸,۶۱۸(۷۱۳,۸۶۲۵,۷۶۸,۶۶۶۲,۹۸۶,۲۰۲

 

 
 

.ميليون ريال مربوط به شركت اصلي و بقيه مربوط به ساير شركت هاي گروه مي باشد ۷۴۶,۵۸۵مربوط به شركت هلدينگ،  ميليون ريال از اضافات دارايي هاي در جريان تكميل ۲,۳۶۱,۰۲۹مبلغ 

  ۲۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

: به شرح زير است شركت اصلي جدول بهاي تمام شده و استهالك انباشته دارايي هاي ثابت مشهود - ۲-۱۷ 

شماره يادداشتشرح

ميليون ريال-مبلغ دفتريميليون ريال-استهالك انباشتهميليون ريال-بهاي تمام شده
  در  مانده
سال ابتداي

 دارايي هاي اضافه شده
طي سال مالي 

 داراييهاي فروخته شده 
طي سال مالي

 نقل و انتقاالت و
ساير تغييرات 

 مانده در
پايان سال 

 مانده در
ابتداي سال 

 استهالك سال
مالي 

 استهالك انباشته
داراييهاي فروخته شده 

 مانده در نقل و انتقاالت
۲۹/۱۲/۱۳۸۹پايان سال

 )تجديد ارائه شده(
۲۹/۱۲/۱۳۸۸

۵۲۱,۵۷۱۴۸۶,۶۶۳-----۵۲۱,۵۷۱)۲۱,۷۹۹(-۱۷۴۸۶,۶۶۳۵۶,۷۰۷-۲-۱-۱زمين
۲۸,۰۳۲۱۲,۲۶۷۱۰,۷۱۶--۴۰,۳۰۰۲۰,۵۱۷۷,۵۱۵)۳,۳۲۶(-۱۷۳۱,۲۳۳۱۲,۳۹۳-۲-۱-۳مستحدثات در امالك استيجاري

۱۲۱,۵۵۸۳۹۴,۶۹۶۳۹۵,۱۲۲--۵۱۶,۲۵۵۹۲,۹۸۲۲۸,۵۷۶)۳۰۹()۱۵,۷۶۳(۱۷۴۸۸,۱۰۴۴۴,۲۲۳-۲-۱-۲ساختمان -اموال غير منقول 
۱۴۹,۵۹۲۹۲۸,۵۳۴۸۹۲,۵۰۱--۱,۰۷۸,۱۲۶۱۱۳,۴۹۹۳۶,۰۹۳)۲۵,۴۳۴()۱۵,۷۶۳(۱,۰۰۶,۰۰۰۱۱۳,۳۲۳جمع اموال غير منقول

۳۵۷,۲۸۱۱۵۷,۷۶۳۲۰۴,۳۶۳)۳,۶۷۶(-۵۱۵,۰۴۴۲۳۲,۵۹۸۱۲۸,۳۵۹--۱۷۴۳۶,۹۶۱۷۸,۰۸۳-۲-۲-۱ايتجهيزات رايانه
۵,۴۳۹۸,۸۰۰۶,۵۸۵-)۱,۰۳۴(۱۴,۲۴۰۴,۶۶۳۱,۸۱۰-)۱,۳۸۴(۱۷۱۱,۲۴۸۴,۳۷۶-۲-۲-۲وسايل نقليه

۶۰,۰۲۶۱۴۴,۲۶۶۱۳۸,۲۷۹)۸۵۸(-۲۰۴,۲۹۱۴۰,۲۸۶۲۰,۵۹۸)۸۹۵(-۱۷۱۷۸,۵۶۳۲۶,۶۲۳-۲-۲-۳اثاثه و منصوبات
۴۲۲,۷۴۵۳۱۰,۸۲۹۳۴۹,۲۲۷)۴,۵۳۴()۱,۰۳۴(۷۳۳,۵۷۴۲۷۷,۵۴۷۱۵۰,۷۶۶)۸۹۵()۱,۳۸۴(۶۲۶,۷۷۲۱۰۹,۰۸۱جمع اموال منقول

۱,۶۳۲,۷۷۲۲۲۲,۴۰۴)۱۷,۱۴۷()۲۶,۳۲۹(۱,۸۱۱,۷۰۰۳۹۱,۰۴۶۱۸۶,۸۵۹)۱,۰۳۴()۴,۵۳۴(۵۷۲,۳۳۷۱,۲۳۹,۳۶۳۱,۲۴۱,۷۲۸
۳۸۶,۰۱۱۱۴۱,۳۳۴-----۳۸۶,۰۱۰)۱۹,۷۹۸(-۱۷۱۴۸,۲۸۷۲۵۷,۵۲۱-۲-۳-۱دارايي هاي در دست تكميل

۴۹۷,۲۸۶۵۹۷,۹۴۶-----۴۹۷,۲۸۵)۲۳۴,۱۶۹(-۱۷۵۹۷,۹۴۶۱۳۳,۵۰۸-۲-۳-۲پيش پرداخت خريد ملك
۴۳۴,۷۷۰۳۳۸,۶۲۱-----۴۳۴,۷۷۰)۲۵۲,۴۵۲(-۱۷۳۳۱,۶۶۷۳۵۵,۵۵۵-۲-۳-۳پيش پرداخت پروژه و بازسازي

۱,۳۱۸,۰۶۷۱,۰۷۷,۹۰۱-----۱,۳۱۸,۰۶۶)۵۰۶,۴۱۹(-۱,۰۷۷,۹۰۰۷۴۶,۵۸۵جمع پيش پرداختها و دارايي هاي در دست تكميل 
۲,۷۱۰,۶۷۲۹۶۸,۹۸۹)۱۷,۱۴۷()۵۳۲,۷۴۷(۳,۱۲۹,۷۶۷۳۹۱,۰۴۶۱۸۶,۸۵۹)۱,۰۳۴()۴,۵۳۴(۵۷۲,۳۳۷۲,۵۵۷,۴۳۰۲,۳۱۹,۶۲۹

 .دارايي هاي ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي كامل برخوردار است

  ۲۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 
 
 
:سرفصل اموال غير منقول بشرح ذيل تفكيك مي شود - ۱-۲-۱۷ 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت

ميليون ريالميليون ريال
۱۷۵۲۱,۵۷۱۴۸۶,۶۶۳-۲-۱-۱زمين

۱۷۵۱۶,۲۵۵۴۸۸,۱۰۴-۲-۱-۲ساختمان -اموال غير منقول 
۱۷۴۰,۳۰۰۳۱,۲۳۳-۲-۱-۳مستحدثات در امالك استيجاري

۱,۰۷۸,۱۲۶۱,۰۰۶,۰۰۰

 
 
ميليون ريال  ۱۷.۰۰۲ميليون ريال در سرفصل زمين مربوط به انتقال زمين آبادان به شركت مدبران ساخت به مبلغ  ۳۴.۹۰۷افزايش  -۱-۱-۲-۱۷
به حساب پيش پرداخت مي باشد و همچنين افزايش سهم عرصه شعبه هاي كرمانشاه، اّبرسان   ميليون ريال ۴.۷۹۷انتقال زمين سيرجان به مبلغ   و

 .ميليون ريال مي باشد ۵۶.۷۰۶تبريز و طالقاني اهواز و مجموعه ورزشي رفاهي به مبلغ 
 
و انتقال ...ميليون ريال در سرفصل ساختمان مربوط به خريد و بازسازي شعب كرمانشاه،آبرسان تبريز، طالقاني اهواز و  ۴۴.۲۲۲افزايش  -۲-۱-۲-۱۷

ميليون ريال انتقال مبالغ ميز و كانتر شعبه مقدس اردبيلي به  ۱۰۸ميليون ريال در سرفصل ساختمان مربوط به ابطال چك انبار كرج و  ۲۰۰
  .بابت فروش امالك نگين مشهد،اسالمشهر و زنجان مي باشد ۱۵.۷۶۳سرفصل اثاثيه مي باشد و كاهش مبلغ 

 
ميليون ريال در سرفصل مستحدثات در امالك استيجاري مربوط به بازسازي شعبه هاي تبريز، مدرس الر، دامن افشار  ۹.۰۶۷افزايش -۳-۱-۲-۱۷
ميليون  ۱.۵۲۷ميليون ريال به هزينه تعميرو نگهداري ساختمان، شعبه عالمه به مبلغ  ۷۵۰و انتقال شعبه هاي مراغه به مبلغ  ۱۲.۳۹۲به مبلغ ... و 

.ميليون ريال به حساب هاي دريافتني مدبران ساخت مي باشد ۱.۰۴۸به مبلغ  ۲ريال به حساب هاي دريافتني مدبران ساخت آريان و شعبه رشت 

  ۳۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

:سرفصل اموال منقول به شرح ذيل تفكيك مي شود -۲-۲-۱۷ 
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت

ميليون ريالميليون ريال
۱۷۵۱۵,۰۴۴۴۳۶,۹۶۱-۲-۲-۱ايتجهيزات رايانه

۱۷۱۴,۲۳۹۱۱,۲۴۸-۲-۲-۲وسايل نقليه
۱۷۲۰۴,۲۹۱۱۷۸,۵۶۴-۲-۲-۳اثاثه و منصوبات

۷۳۳,۵۷۴۶۲۶,۷۷۳

اسكنر، روتر، مودم، , PC, UPSميليون ريال ناشي از خريدلوازم كامپيوتري عمدتاً شامل  ۷۸.۰۸۲افزايش مبلغ  -۱-۲-۲-۱۷
.مي باشد... پرينتر و سرور و 

ميليون ريال بابت فروش شش  ۱.۳۸۴وسائط نقليه و كاهش   ميليون ريال بابت خريد ۴.۳۷۶افزايش مبلغ  -۲-۲-۲-۱۷
.دستگاه زانتيا مي باشد

.ميليون ريال عمدتاً ناشي از خريد ميز و صندلي و يخچال و ساير لوازم اداري مي باشد ۲۵.۷۲۷افزايش مبلغ -۳-۲-۲-۱۷
:سرفصل پيش پرداختهاي سرمايه اي به شرح ذيل تفكيك مي شود-۳-۲-۱۷ 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت

ميليون ريالميليون ريال
۱۷۳۸۶,۰۱۱۱۴۸,۲۸۷-۲-۳-۱دارايي هاي در دست تكميل

۱۷۴۹۷,۲۸۶۵۹۷,۹۴۶-۲-۳-۲پيش پرداخت خريد ملك
۱۷۴۳۴,۷۷۰۳۳۱,۶۶۷-۲-۳-۳پيش پرداخت پروژه و بازسازي

۱,۳۱۸,۰۶۷۱,۰۷۷,۹۰۰

ميليون ريال بابت هزينه هاي ساخت پروژه هاي در دست تكميل مي باشد و كاهش مبلغ  ۲۵۷.۵۲۱افزايش مبلغ  -۱-۳-۲-۱۷
.ميليون ريال بابت انتقال بخشي از امالك اسالمشهر، زنجان و نگين مشهد به سرفصل ساختمان مي باشد ۱۹.۷۹۸

شعبه هاي بانك به سرفصل هاي مربوطه مي   ميليون ريال بابت انتقال پيش پرداخت ۱۰۰.۶۶۰كاهش مبلغ  -۲-۳-۲-۱۷
.باشد

.ميليون ريال بابت پرداخت به پيمانكاران جهت ساخت پروژه هاي بانك مي باشد ۱۰۳.۱۰۳افزايش مبلغ -۳-۳-۲-۱۷

 

 
 
               و اعتبار مورخپول شوراي محترم نسبت مانده خالص دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام مطابق مصوبه -۳-۱۷

:به شرح زير مي باشد۲۰/۱۰/۱۳۸۹ 
شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۲,۵۵۷,۴۳۰۲,۳۱۹,۶۲۹مانده خالص دارايي هاي ثابت

۱,۳۲۸,۷۸۶۱,۲۱۵,۵۹۰دارايي هاي نامشهود
۳,۸۸۶,۲۱۶۳,۵۳۵,۲۱۹جمع كل

۳۱,۴۹۹,۲۹۴۱۲,۳۵۳,۷۱۲حقوق صاحبان سهام
)۲,۹۹۲,۴۳۴()۵,۵۲۵,۱۱۷(سود انباشته: كسر مي شود

۲۵,۹۷۴,۱۷۷۹,۳۶۱,۲۷۸جمع كل
 %۳۷.۸ %۱۵.۰ثابت به حقوق صاحبان سهام نسبت دارايي هاي

.الزم به ذكر است نسبت مذكور در خالص دارائيهاي ثابت صورتهاي مالي تلفيقي نيز رعايت گرديده است*  
  ۳۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  دارايي هاي نامشهود-۱۸
: زير مي باشد تفكيك دارائيهاي نامشهود به شرح

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۶,۱۸۹,۵۲۲۴,۹۵۲,۹۵۶۱,۲۹۹,۶۸۷۱,۱۸۹,۳۹۶سرقفلي
۴۴,۰۷۰۲۴,۲۷۳۱۵,۵۴۹۱۴,۳۷۳نرم افزارها

۶۳,۱۷۰۱۴,۴۹۶۱۳,۵۵۰۱۱,۸۲۱حق االمتيازها
۶,۲۹۶,۷۶۲۴,۹۹۱,۷۲۵۱,۳۲۸,۷۸۶۱,۲۱۵,۵۹۰

 ساير دارايي ها -۱۹
: تفكيك ساير دارائيها به شرح زير مي باشد

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۳,۰۱۵۱,۲۷۹۳,۰۱۵۳,۲۷۹پيش پرداخت اجاره
۳۴,۰۳۵۲۷,۵۹۲۳۱,۹۸۵۲۷,۶۱۰وديعه اجاره امالك اداري و شعب

۶,۳۹۷۸,۱۱۹۶,۳۹۷۸,۱۱۹تمبر مالياتي
۷۳۲,۷۸۲۲۶۷,۷۱۲۷۳۲,۷۸۲۲۶۷,۷۱۲وثايق تمليكي

--۱۱۴,۶۴۵۱۶۶,۱۰۵اسناد دريافتني بلند مدت
--۱,۱۴۱,۸۹۳۱,۰۹۰,۹۱۸خالص بهاي امالك

--۶۷۱,۶۱۵۱۳۷,۷۷۵هزينه هاي مالي مرتبط با تحصيل امالك
۳,۶۷۹۳,۶۰۵۳,۶۷۹۳,۶۰۵موجودي مدال طال

۵۴,۲۵۷۴۹,۳۹۴۵۶,۲۵۷۴۹,۳۹۴پيش پرداخت هزينه ها
۸۱۶,۱۹۶۲۸۵,۴۲۵۷۱۲,۲۶۷۱۵۷,۳۰۳ساير

۳,۵۷۸,۵۱۴۲,۰۳۷,۹۲۴۱,۵۴۶,۳۸۲۵۱۷,۰۲۲

. 

  ۳۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 : سرقفلي تلفيق  -۲۰

.گردش سرقفلي ناشي از تلفيق به شرح ذيل مي باشد
گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۲۵,۱۵۵۱۷,۹۱۰بهاي تمام شده در ابتداي سال

۵,۷۶۱۱۳,۸۲۵سرقفلي تحصيل شده طي سال
)۶,۵۸۰(-تعديالت سرقفلي

۳۰,۹۱۶۲۵,۱۵۵بهاي تمام شده در پايان سال
)۹۰۶()۱,۲۶۸(استهالك انباشته در ابتداي سال

)۶۹۱()۱,۴۲۵(استهالك سال
۳۲۹-تعديالت استهالك سرقفلي

)۱,۲۶۸()۲,۶۹۳(استهالك انباشته در پايان سال

۲۸,۲۲۳۲۳,۸۸۷سرقفلي تلفيق

 

 
 
 
 
 

 بدهي به بانك مركزي -۲۱
: تماماً مربوط به شركت اصلي و به شرح زير مي باشد ا .ا.مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان بدهي به بانك مركزي ج 

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸يادداشت
ميليون ريالميليون ريال

۲۱۲,۹۵۸,۹۴۳۲,۰۳۸,۵۰۰-۱سپرده ارزي مدت دار
۵۰,۷۵۰-بدهي از محل شتاب

۲,۹۵۸,۹۴۳۲,۰۸۹,۲۵۰

 .سپرده ارزي مدت دار بانك مركزي نزد اين بانك شامل سپرده هاي يك ماهه، سه ماهه و يك ساله مي باشد -۱-۲۱
 

  ۳۳



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 سپرده هاي ديداري -۲۲
: به شرح زير مي باشد  سپرده هاي ديداري مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان

ميليون ريال-شركت اصليميليون ريال-گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
جمعجمعارزيرياليجمعجمعارزيريالي

۳,۷۲۹,۵۲۸۳,۵۸۷,۸۶۶-۳,۷۲۹,۵۲۸۳,۵۸۷,۸۶۶۳,۷۲۹,۵۲۸-۳,۷۲۹,۵۲۸انواع چك هاي بانكي فروخته شده
۴,۱۶۴,۴۳۳۹۷۹,۵۲۲۵,۱۴۳,۹۵۵۱,۱۳۲,۱۴۴۴,۳۶۹,۱۹۸۹۷۹,۵۲۲۵,۳۴۸,۷۲۰۱,۳۳۵,۸۹۹سپرده قرض الحسنه جاري

۳۶,۲۴۵۴۴۸,۶۰۷۴۸۴,۸۵۲۴,۴۶۲۳۶,۲۴۵۴۴۸,۶۰۷۴۸۴,۸۵۲۴,۴۶۲حواله هاي عهده ما
۷۵۲۲۶۶-۷۵۲۲۶۶۷۵۲-۷۵۲وجوه اداره شده مصرف نشده

۷,۹۳۰,۹۵۸۱,۴۲۸,۱۲۹۹,۳۵۹,۰۸۷۴,۷۲۴,۷۳۸۸,۱۳۵,۷۲۳۱,۴۲۸,۱۲۹۹,۵۶۳,۸۵۲۴,۹۲۸,۴۹۳

 
 
 
 

 سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مشابه -۲۳
: به شرح زير مي باشد سپرده هاي قرض الحسنه مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان

ميليون ريال-شركت اصلي ميليون ريال-گروه
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

جمعجمعارزيرياليجمعجمعارزيريالي
۱۶۴,۴۵۸۱,۴۴۱,۱۸۲۱,۶۰۵,۶۴۰۹۲۱,۶۴۸۱۹۸,۱۷۴۱,۴۴۱,۱۸۲۱,۶۳۹,۳۵۶۹۲۱,۷۲۰سپرده قرض الحسنه پس انداز و مشابه 

۱۶۴,۴۵۸۱,۴۴۱,۱۸۲۱,۶۰۵,۶۴۰۹۲۱,۶۴۸۱۹۸,۱۷۴۱,۴۴۱,۱۸۲۱,۶۳۹,۳۵۶۹۲۱,۷۲۰

  ۳۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار -۲۴
: به شرح زير مي باشد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان 

يادداشت

ميليون ريال-شركت اصليميليون ريال-گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

جمعجمعارزيرياليجمعجمعارزيريالي
۳۷,۹۱۹,۰۰۴۲۸,۶۳۱,۰۷۸-۳۵,۵۰۸,۱۰۵۲۸,۴۵۷,۸۹۵۳۷,۹۱۹,۰۰۴-۳۵,۵۰۸,۱۰۵سپرده هاي كوتاه مدت

سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت 
ويژه

۱-۲۴۲,۲۱۴,۹۲۳۴۳۳,۶۸۴۲,۶۴۸,۶۰۷۳,۹۹۳,۲۷۲۲,۲۱۴,۹۲۳۴۳۳,۶۸۴۲,۶۴۸,۶۰۷۳,۹۹۳,۲۷۲

۲۴۸۲,۰۹۱,۸۹۱۸۳۷,۸۴۰۸۲,۹۲۹,۷۳۱۶۴,۰۹۲,۲۶۰۸۲,۱۱۰,۲۹۸۸۳۷,۸۴۰۸۲,۹۴۸,۱۳۸۶۴,۱۲۷,۲۹۹-۲سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت
۱۱۹,۸۱۴,۹۱۹۱,۲۷۱,۵۲۴۱۲۱,۰۸۶,۴۴۳۹۶,۵۴۳,۴۲۷۱۲۲,۲۴۴,۲۲۵۱,۲۷۱,۵۲۴۱۲۳,۵۱۵,۷۴۹۹۶,۷۵۱,۶۴۹

 

 
 
:سپرده هاي كوتاه مدت ويژه به شرح زير تفكيك مي گردد -۱-۲۴

ميليون ريال-شركت اصليميليون ريال-گروه
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

جمعجمعارزيرياليجمعجمعارزيريالي
۸۲,۴۵۸۸۲,۴۵۸۴۲,۸۸۸-۸۲,۴۵۸۸۲,۴۵۸۴۲,۸۸۸-سپرده هاي يك ماهه
۶۵۳,۳۶۶۶۱,۱۸۵۷۱۴,۵۵۱۴۷,۶۶۲۶۵۳,۳۶۶۶۱,۱۸۵۷۱۴,۵۵۱۴۷,۶۶۲سپرده هاي سه ماهه

۱,۵۴۴,۵۳۰۲۹۰,۰۴۱۱,۸۳۴,۵۷۱۲۱۷,۳۶۷۱,۵۴۴,۵۳۰۲۹۰,۰۴۱۱,۸۳۴,۵۷۱۲۱۷,۳۶۷سپرده هاي شش ماهه
۱۷,۰۰۷۳,۶۸۰,۷۴۹-۱۷,۰۰۷۳,۶۸۰,۷۴۹۱۷,۰۰۷-۱۷,۰۰۷سپرده هاي چهار ماهه

۲۰۴,۶۰۶-۲۰۴,۶۰۶۲۰-۲۰سپرده هاي نه ماهه 
۲,۲۱۴,۹۲۳۴۳۳,۶۸۴۲,۶۴۸,۶۰۷۳,۹۹۳,۲۷۲۲,۲۱۴,۹۲۳۴۳۳,۶۸۴۲,۶۴۸,۶۰۷۳,۹۹۳,۲۷۲

  ۳۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 
 
:سپرده هاي بلند مدت به شرح زير تفكيك مي گردد -۲-۲۴

ميليون ريال-شركت اصليميليون ريال-گروه
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

جمعجمعارزيريالينرخ سودجمعجمعارزيريالي
۱۷,۵۶۲,۱۶۳۸۳۷,۸۴۰۱۸,۴۰۰,۰۰۳۲۴,۳۴۶,۵۳۳%۱۷,۵۴۳,۷۵۶۸۳۷,۸۴۰۱۸,۳۸۱,۵۹۶۲۴,۳۱۱,۴۹۴۰۰/۱۴سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله
۶۷۶,۶۹۷۶۲۱,۳۲۷-۶۷۶,۶۹۷%۶۷۶,۶۹۷۶۲۱,۳۲۷۵۰/۱۴-۶۷۶,۶۹۷سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله
۶۳۳,۷۱۳۷۰۷,۳۶۵-۶۳۳,۷۱۳%۶۳۳,۷۱۳۷۰۷,۳۶۵۰۰/۱۵-۶۳۳,۷۱۳سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله

۳۴۶,۵۳۰۳۲۱,۱۲۷-۳۴۶,۵۳۰%۳۴۶,۵۳۰۳۲۱,۱۲۷۰۰/۱۶-۳۴۶,۵۳۰سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله
۶۲,۸۹۱,۱۹۵۳۸,۱۳۰,۹۴۷-۶۲,۸۹۱,۱۹۵%۶۲,۸۹۱,۱۹۵۳۸,۱۳۰,۹۴۷۰۰/۱۷-۶۲,۸۹۱,۱۹۵سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله

۸۲,۰۹۱,۸۹۱۸۳۷,۸۴۰۸۲,۹۲۹,۷۳۱۶۴,۰۹۲,۲۶۰۸۲,۱۱۰,۲۹۸۸۳۷,۸۴۰۸۲,۹۴۸,۱۳۸۶۴,۱۲۷,۲۹۹

 
 ساير سپرده ها -۲۵

:مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان ساير سپرده ها به شرح زير مي باشد
ميليون ريال-شركت اصليميليون ريال-گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
جمعجمعارزيرياليجمعجمعارزيريالي

۱,۳۰۷,۴۷۸۸۱,۶۰۰۱,۳۸۹,۰۷۸۱,۱۶۱,۸۸۰۱,۳۲۳,۰۵۶۸۱,۶۰۰۱,۴۰۴,۶۵۶۱,۱۸۹,۵۸۷سپرده نقدي ضمانت نامه ها
۷۰,۲۳۹۲,۳۱۳,۹۴۴۲,۳۸۴,۱۸۳۱,۲۷۸,۲۸۷۷۰,۲۳۹۲,۴۱۰,۶۸۴۲,۴۸۰,۹۲۳۱,۲۷۸,۲۸۷پيش دريافت اعتبارات اسنادي

۹۴۴,۵۱۰۹۴۴,۵۱۰۴۹۰,۹۷۸-۹۴۴,۵۱۰۹۴۴,۵۱۰۴۹۰,۹۷۸-ساير 
۱,۳۷۷,۷۱۷۳,۳۴۰,۰۵۴۴,۷۱۷,۷۷۱۲,۹۳۱,۱۴۵۱,۳۹۳,۲۹۵۳,۴۳۶,۷۹۴۴,۸۳۰,۰۸۹۲,۹۵۸,۸۵۲

  ۳۶



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 

 پرداختني  حسابها و اسناد -۲۶
 :حسابها و اسناد پرداختني تجاري در ترازنامه تلفيقي كه تماماً متعلق به شركتهاي فرعي مي باشد، به شرح زير تفكيك مي گردد

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱,۷۲۲,۵۸۴۳۷۳,۱۱۰حسابهاي پرداختني تجاري

۱۲۱,۶۲۹۹۴,۴۱۹اسناد پرداختني تجاري
۱,۸۴۴,۲۱۳۴۶۷,۵۲۹

 ذخاير و ساير حسابهاي پرداختني-۲۷
: اقالم تشكيل دهنده مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شرح زير مي باشد

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

---۴,۱۴۱,۲۵۳اوراق مشاركت انتشار يافته توسط شركتهاي فرعي
۸۶۳,۲۸۸۱۶۲,۰۶۹۷۲۸,۸۶۸۱۶۱,۶۸۱ساير بستانكاران

۶۵۷,۵۲۶۶۰,۹۵۸۶۵۲,۵۹۳۶۰,۹۵۸اشخاص_ بستانكاران موقت
۵۴۳,۶۵۹۱۱۱,۷۹۰۵۴۶,۲۲۳۱۱۱,۷۹۰چك هاي صادره در دست اشخاص

---۴۲۴,۴۵۶ذخيره حق بيمه
--۳۹۱,۵۸۶۳۳۰,۱۲۰سايرحسابهاي پرداختني

۱۸۵,۹۱۴۸۷,۳۱۱۱۸۵,۹۱۴۸۷,۳۱۱بستانكاران سپرده كارت هاي خاص
---۱۴۳,۸۸۴ذخيره خسارت معوق

۸۴,۵۵۳۴۳,۴۳۷۲۴,۶۰۴۲۳,۳۲۸سپرده حسن انجام كار
۶۹,۴۶۵۲۳,۸۳۴۲۷,۷۶۷۷,۶۴۴)ماليات تكليفي(وزارت امور اقتصاد و دارايي 

۳۹,۲۰۶۱,۰۱۳۳۹,۲۰۶۱,۰۱۳سپرده كارتهاي مجازي شعب -بستانكاران موقت 
--۳۵,۳۴۸۱۸,۷۳۱ذخيره هزينه هاي پرداختني

---۳۰,۲۹۰ساير ذخاير فني
۲۸,۹۵۵۲۲,۰۸۹۶,۸۲۶۴,۱۵۱سازمان تامين اجتماعي

۲۴,۱۶۳۲۰,۹۱۲۲۴,۱۶۳۲۰,۹۱۲پرداخت قبوض مشتركين-بستانكاران موقت
---۱۳,۱۶۹حق بيمه سال هاي آتي

--۹,۴۵۴۴,۲۲۴ساير اسناد پرداختني
-۳,۶۹۶-۳,۶۹۶سود گواهي سپرده

۲,۳۲۳۸۷۱۲,۳۲۳۸۷۱بستانكاران موقت به ارز
۲۵۲۵۲۵۲۵اصل و سود اوراق مشاركت بانك مركزي

--۱۴۰۶۱۹ساير ذخاير 
۷,۶۹۲,۳۵۳۸۸۸,۰۰۳۲,۲۴۲,۲۰۸۴۷۹,۶۸۴

  ۳۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 تسهيالت مالي دريافتي-۲۸

:به شرح زير مي باشد تسهيالت مالي دريافتي مندرج در ترازنامه تماماً مربوط به شركتهاي فرعي و
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۶۷۰,۰۸۱۱۰۰,۸۹۵تسهيالت

)۲۲,۱۴۸()۳۶۲,۷۳۹(سود و كارمزد سالهاي آتي
۳۰۷,۳۴۲۷۸,۷۴۷

 پيش دريافتها -۲۹
: به شرح زير مي باشد صورت ريز اقالم مندرج در ترازنامه تحت عنوان پيش دريافت ها تماماً مربوط به شركت هاي فرعي و

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱۱۱,۶۲۱۸۳,۹۵۷پيش دريافت ها از ساير شركت ها 

۱۱۱,۶۲۱۸۳,۹۵۷

 ذخيره ماليات  -۳۰    
 :به شرح زير مي باشد تفكيك مبلغ ذخيره ماليات گروه

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

--۱۴۱۶۸ ۱۳۸۶ماليات سال 
--۶۲۵,۰۸۲ ۱۳۸۷ماليات سال 

۱۳۸۸۵۲۱,۵۸۷۵۰۹,۰۰۱۴۹۹,۵۸۲۴۲۳,۴۳۹ماليات تا پايان سال 
۳۱۱,۳۸۷۱۷۶,۰۶۸۲۴۴,۹۳۱۱۷۶,۰۶۸ ۱۳۸۹ماليات سال 

)۹۹,۷۵۱()۴۷۵,۸۸۹()۱۳۵,۰۴۸()۵۰۴,۰۲۳(تأديه شده طي سال
)۱۷۴()۵۱۲()۸۱۷()۸,۲۹۴(پيش پرداخت مالياتي

۳۲۰,۶۷۷۵۷۴,۴۵۴۲۶۸,۱۱۲۴۹۹,۵۸۲

 
 

.بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتهاي فرعي ، كسري ذخيره يا مشكالت مالياتي با اهميتي در اين شركتها وجود نداشته است* 

  ۳۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 ذخيره ماليات شركت اصلي -۱-۳۰
 :درتاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد) ماليات عملكرد(خالصه وضعيت مالياتي شركت اصلي 

يادداشت

شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 )تجديد ارائه شده (

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
 سود و زيان 

ابرازي
 درآمد مشمول

ماليات ابرازي 
 ماليات 
ابرازي

 ماليات 
تشخيصي

 ماليات
قطعي 

 ماليات 
تاديه شده

 مانده 
ذخيره

 مانده 
ذخيره

 نحوه 
تشخيص

برگ قطعي--۶,۱۵۲۴,۷۰۰۴,۷۰۰--۱۳۸۴۱-۱-۳۰۱۶۴,۱۷۸
برگ تشخيص۱۳۸۵۲-۱-۳۰۸۵۷,۳۶۸۱۴۰,۷۳۰۵۸,۷۰۰۹۴,۴۸۰-۳۵,۰۸۲۲۳,۶۱۸۲۳,۶۱۸
برگ تشخيص۱۳۸۶۳-۱-۳۰۱,۶۷۹,۶۷۰۲۱۴,۶۹۶۵۳,۶۷۴۳۵۵,۵۹۶-۱۵۳,۶۷۴-۱۰۰,۰۰۰
برگ تشخيص۱۳۸۷۴-۱-۳۰۲,۴۴۶,۱۲۳۴۰۳,۰۵۱۱۰۰,۷۶۳۸۹۱,۷۷۴-۲۹۹,۷۵۰-۲۰۱,۰۱۳
برگ تشخيص۱۳۸۸۵-۱-۳۰۳,۵۴۸,۲۵۵۷۰۴,۲۷۱۱۷۶,۰۶۸۹۳۲,۵۲۲-۱۷۵,۸۸۹۱۷۹۱۷۶,۰۶۸
رسيدگي نشده-۲۴۴,۹۳۰---۱۳۸۹۶-۱-۳۰۶,۳۰۹,۴۲۶۹۷۹,۷۲۲۲۴۴,۹۳۰

۲۶۸,۷۲۷۵۰۰,۶۹۹
)۶۱۶()۱,۱۱۷(

۲۶۸,۱۱۱۴۹۹,۵۸۲

ميليون ريال بابت جريمه ماليات پرداخت   ۴۹۲ ميليون ريال بابت اصل و مبلغ  ۴.۲۰۸مبلغ  ۱۳۸۴ميليون ريال برگ قطعي عملكرد سال    ۴.۷۰۰از مبلغ  -۱-۱-۳۰
بـه شـوراي عالـي     ۰۱/۱۳۸۸ /۲۶  با توجه به اينكه بانك به راي هيات حل اختالف مالياتي معترض بوده ، موارد اعتراض طي اليحه اي در تاريخ    گرديده است ، ليكن

راي به رسـيدگي مجـدد عملكـرد سـال      ۲۵/۰۶/۱۳۸۹   مالياتي ارسال گرديده كه شورا نيز پس از بررسي و تشكيل مجدد جلسه هيات حل اختالف مالياتي در تاريخ  
 .نموده است  ۱۳۸۴

 
كارشناسـان  . هيات حل اختالف مالياتي مقرر گرديد مجـدداً مـورد بررسـي قـرار گـيرد       ۲۲/۰۹/۱۳۸۹بر اساس راي مورخ  ۱۳۸۵پرونده مالياتي سال مالي -۲-۱-۳۰

 . نتيجه اي مشخص نگرديده است  ۱۳۸۹ مالي منتهي به اسفند ماه تا تاريخ تهيه صورت هاي اجراي قرار در تاريخ مقرر بررسي هاي خود را در بانك انجام ليكن

/۰۲/۰۳ بانك پس از اعتراض به راي تشخيصي حوزه به هيات حل اختالف مالياتي ارسـال گرديـده و بانـك نـيز درتـاريخ      ۱۳۸۶پرونده مالياتي سال مالي  -۳-۱-۳۰
نتيجه اي  ۱۳۸۹ اسفند ماه ۲۹تا تاريخ تهيه صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به   در جلسه هيات شركت و مدارك و مستندات الزم را ارائه نموده ليكن         ۱۳۸۹

  . مشخص نگرديده است
 
از حـوزه ماليـاتي درخواسـت     ۰۷/۰۱/۱۳۹۰پس از دريافت راي هيات حل اختالف مالياتي مورد اعتراض واقع و طي نامه مـورخ   ۱۳۸۷پرونده مالياتي سال  -۴-۱-۳۰

 . بررسي پرونده در هيات تجديد نظر هيات حل اختالف مالياتي شده است 
 
به بانك ابـالغ گردبـده اسـت ،      ۲۸/۱۲/۱۳۸۹كه در تاريخ  ۲۵/۱۲/۱۳۸۹بر اساس برگ تشخيص مورخ   ۱۳۸۸اسفند ماه  ۲۹ماليات براي سال منتهي به   -۵-۱-۳۰

 . اعتراض خود را نسبت به برگ تشخيص به حوزه مالياتي اعالم نموده است   ۲۳/۰۱/۱۳۹۰بانك در تاريخ . ميليون ريال تعيين گرديده است  ۹۳۲.۵۲۲مبلغ 
 
 .بر اساس سود ابرازي و با احتساب معافيت هاي مربوطه محاسبه گرديده است  ۱۳۸۹اسفند ماه  ۲۹به  ماليات براي سال مالي منتهي -۶-۱-۳۰
 

ميليـارد ريـال علـي الحسـاب بـه اداره امـور         ۲۰۰ميلغ  ۱۳۸۷ميليارد ريال و جهت پرونده مالياتي سال    ۱۰۰مبلغ  ۱۳۸۶بابت پرونده مالياتي سال   ۱۳۸۹در سال 
 .مالياتي پرداخت گرديده است 

  ۳۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 سود پرداختني به سپرده گذاران  -۳۱

:سود پرداختني به سپرده گذاران به شرح زير و مربوط به شركت اصلي مي باشد
 مانده در 

ابتداي دوره
 سود علي الحساب

طي دوره
 سود پرداختي

طي دوره 
 مانده در

۲۹/۱۲/۱۳۸۹ 
۱۲۲,۱۷۱۲,۱۰۶,۵۶۱۲,۱۳۰,۷۹۷۹۷,۹۳۵سپرده هاي كوتاه مدت

۳۲,۳۸۹۴۹۹,۵۸۶۵۰۷,۵۳۵۲۴,۴۴۰سپرده هاي كوتاه مدت ويژه
۲۷۷,۳۲۶۳,۳۹۹,۴۱۵۳,۴۵۲,۱۶۱۲۲۴,۵۸۰سپرده هاي يكساله
۳۲,۲۷۲۱۱۵,۳۱۹۱۰۰,۶۹۶۴۶,۸۹۵سپرده هاي دو ساله
۱۸,۷۸۱۱۱۵,۹۷۶۱۰۷,۲۳۱۲۷,۵۲۶سپرده هاي سه ساله

۴۵,۶۷۲۷۰,۹۴۶۳۸,۳۸۹۷۸,۲۲۹سپرده هاي چهار ساله
۵۶۲,۷۹۸۸,۰۷۲,۲۸۸۷,۲۴۱,۱۴۸۱,۳۹۳,۹۳۸سپرده هاي پنج ساله

۴۵,۱۱۵۶۵۷,۹۹۱۶۲۳,۵۸۶۷۹,۵۲۰گواهي سپرده ي ويژه سرمايه گذاري
۴۲۶,۱۸۶۶۱۳,۷۲۲۴۱۴,۵۰۶۶۲۵,۴۰۲كسري سود علي الحساب پرداختني به سپرده گذاران

۱,۵۶۲,۷۱۰۱۵,۶۵۱,۸۰۴۱۴,۶۱۶,۰۴۹۲,۵۹۸,۴۶۵

 
 

.ميليون ريال مي باشد ۲.۵۹۲.۴۶۷سود پرداختني به سپرده گذاران در سطح صورتهاي مالي تلفيقي پس از حذف سود هاي درون گروهي برابر با 
 
 

  سود سهام پرداختني -۳۲
: حساب مذكور به شرح ذيل مي باشد

يادداشت

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

سود سهام پرداختني به 
سهامداران

۱-۳۲۷۵,۸۱۰۲۰,۷۶۹۳۶,۵۱۳۴۴,۳۴۱

۷۵,۸۱۰۲۰,۷۶۹۳۶,۵۱۳۴۴,۳۴۱

  ۴۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  سود سهام پرداختني -۱-۳۲
: به شرح ذيل مي باشد سود سهام پرداختني در شركت اصلي گردش حساب

شرح

شركت اصلي
 سود سهام

 مصوب 
ميليون ريال

 سود سهام پرداختي
 )ميليون ريال(

۸۸تا ابتداي سال 

 سود سهام پرداختي
 )ميليون ريال(

۸۸طي سال 

 مانده در
 ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ 

ميليون ريال

 سود سهام 
 پرداختي
طي دوره

 مانده در
 ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ 

ميليون ريال
۲۹/۱۲/۱۳۸۴۱۲۲,۵۰۰۱۱۷,۳۰۲۳۹۶۴,۸۰۲۷۶۴۴,۰۳۸مالي منتهي به  سال
۲۹/۱۲/۱۳۸۵۶۱۲,۵۰۰۶۰۳,۵۸۰۱,۷۳۸۷,۱۸۲۸۰۰۶,۳۸۲مالي منتهي به   سال
۲۹/۱۲/۱۳۸۶۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۷۵۲۵۵۳۱,۶۹۵۷۷۱,۶۱۸مالي منتهي به   سال
۱,۵۰۹,۳۳۷۳۰,۶۶۳۶,۲۱۵۲۴,۴۴۸-۳۰/۱۲/۱۳۸۷۱,۵۴۰,۰۰۰مالي منتهي به  سال

۲,۳۰۹,۹۷۳۲۷---۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲,۳۱۰,۰۰۰دوره مالي منتهي به 
۵,۶۳۵,۰۰۰۱,۷۶۸,۶۳۴۱,۵۱۲,۰۲۴۴۴,۳۴۲۲,۳۱۷,۸۲۹۳۶,۵۱۳جمع

  ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان -۳۳
: به شرح زير مي باشد ۲۹/۱۲/۱۳۸۹گردش حساب ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان طي سال مالي منتهي به 

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۶۳,۵۸۸۳۶,۲۵۰۴۲,۹۳۳۲۲,۶۴۶مانده در ابتداي سال

)۸۶۲()۱,۶۰۳()۶,۳۴۴()۴,۱۹۰(پرداخت شده طي دوره
۴۸,۰۸۹۳۱,۰۸۲۳۳,۹۶۹۲۱,۱۵۰ذخيره تامين شده

۱۰۷,۴۸۷۶۰,۹۸۸۷۵,۲۹۹۴۲,۹۳۴مانده در پايان سال

  ۴۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

   سرمايه -۳۴

بوده كه ) ريال۱.۰۰۰سهم، به ارزش اسمي هر سهم  ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰شامل (ميليون ريال ۳.۵۰۰.۰۰۰سرمايه بانك در بدو تاسيس مبلغ  -۱-۳۴
در ) ريال ۱.۰۰۰سهم، به ارزش اسمي هر سهم   ۲۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ شامل(ميليون ريال   ۲۳.۱۰۰.۰۰۰  چهار مرحله به شرح زير به مبلغ طي

  :افزايش يافته است ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ سال مالي پايان

تاريخ افزايش سرمايه

 درصد
 افزايش  

سرمايه

 مبلغ افزايش 
 سرمايه

)ميليون ريال(

 مبلغ سرمايه 
 جديد

)ميليون ريال(

 محل 
 افزايش 
سرمايه

مطالبات و آورده نقدي ۰۱/۰۸/۱۳۸۶۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰
مطالبات و آورده نقدي ۲۴/۰۴/۱۳۸۷۳۳.۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات حال شده۱۸/۰۸/۱۳۸۸۱۰۷۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰
آورده نقدي۳۰/۰۸/۱۳۸۹۲۰۰۱۵,۴۰۰,۰۰۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰

: تركيب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير است -۲-۳۴

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام

۴,۴۲۷,۸۸۰,۷۷۰۱۹.۱۷۲,۲۸۶,۷۲۴,۷۸۵۲۹.۷۰شركت سرمايه گذاري پارس آريان
۱,۱۷۱,۸۳۱,۷۲۹۵.۰۷۵۴۵,۷۸۴,۶۴۱۷.۰۹شركت سرمايه گذاري خوارزمي

۹۰۳,۲۷۵,۷۳۵۳.۹۱۴۰۸,۳۷۵,۰۰۰۵.۳۰موسسه همياري كوثر
۱,۱۴۳,۳۵۱,۴۷۰۴.۹۵۳۸۱,۱۵۰,۰۰۰۴.۹۵شركت سرمايه گذاري سامان مجد

--۸۵۳,۵۹۲,۰۴۸۳.۷۰شركت ميالد گستر نو آوران
۳۹۴,۵۶۳,۲۹۰۱.۷۱۱۸۳,۷۶۹,۲۰۴۲.۳۹شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي

--۵۳۰,۳۵۳,۲۰۰۲.۳۰شركت سهاب اميد ايرانيان
۳۴۳,۹۲۴,۹۰۰۱.۴۹۱۶۰,۱۸۴,۲۰۰۲.۰۸صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك ها

۲۹۵,۷۵۹,۶۶۱۱.۲۸۱۳۷,۷۵۱,۰۷۵۱.۷۹موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد
۸۰۵,۲۱۸,۸۱۵۳.۴۹۱۲۹,۶۳۶,۶۰۳۱.۶۸سرمايه گذاري تامين آتيه كاركنان گروه مالي پاسارگاد

۲۳۸,۷۶۲,۰۱۴۱.۰۳۱۱۸,۳۸۱,۰۰۷۱.۵۴شركت سرمايه گذاري پارس حافظ
۲۵۰,۳۹۳,۸۶۴۱.۰۸۱۱۶,۶۲۱,۸۰۰۱.۵۱شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس

۸۶۷,۰۷۶,۷۵۳۳.۷۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰۰.۹۰شركت سام گروه
--۵۹۷,۹۱۱,۹۳۹۲.۵۹شركت بينش پژوه ايرانيان

۵۱۸,۹۲۳,۲۴۶۲.۲۵۵۷,۶۶۴,۰۶۶۰.۷۵شركت همقدم
--۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱بانك تجارت

۳۵۲,۳۲۳,۵۲۹۱.۵۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱محمد هادي نيك لعل فرد
۳۵۲,۳۲۳,۵۲۹۱.۵۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۱ستاره منصوبي

۸,۸۲۱,۵۳۳,۵۰۸۳۸.۱۹۲,۹۵۰,۶۵۷,۶۱۹۳۸.۳۲ساير
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰

:تعداد سهامداران 
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

۲۱۵۱۸۲اشخاص حقوقي
۴۴,۴۳۴۳۵,۰۱۵اشخاص حقيقي

۴۴,۶۴۹۳۵,۱۹۷

مرحله افزايش سرمايه به تعداد  ۴ سهم از سهام بانك به نام دانشگاه پاسارگاد صادر گرديده كه طي ۱۶.۸۸۳.۵۰۰طبق مصوبه مجمع عمومي موسس، تعداد  -۳-۳۴
 .سهم بالغ گريده است ۵۸.۸۰۰.۹۹۴

  ۴۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
نسبت كفايت سرمايه كه از تقسيم سرمايه پايه بانك به دارايي هاي موزون شده برحسب ريسك به دست مي آيد، طبق الزامات بانك مركزي جمهوري  -۴-۳۴

:نسبت كفايت سرمايه بانك در تاريخ ترازنامه به شرح زير است. درصد باشد ۸اسالمي ايران بايد حداقل 
شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۳۴۲۳,۱۰۰,۰۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰سرمايه پرداخت شده 

۳۵۲,۱۵۵,۶۳۳۱,۲۴۵,۹۵۸اندوخته قانوني
۳۶۷۱۸,۵۴۴۴۱۵,۳۲۰ساير اندوخته ها

۵,۵۲۵,۱۱۷۲,۹۹۲,۴۳۴سود انباشته
۳۱,۴۹۹,۲۹۴۱۲,۳۵۳,۷۱۲جمع سرمايه اصلي

۲,۴۳۸,۱۶۸۱,۶۱۲,۸۵۷ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول
)۵۵۹,۲۸۹()۷۰۴,۱۸۳(درصد داراييهاي موزون شده ريسك ۱.۲۵ بابت مازاد

۱,۷۳۳,۹۸۵۱,۰۵۳,۵۶۸جمع سرمايه تكميلي
۳۳,۲۳۳,۲۷۹۱۳,۴۰۷,۲۸۰جمع سرمايه پايه

۳۴۱۳۸,۷۱۸,۸۲۵۸۴,۲۸۵,۴۵۴-۴-۱جمع دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسك
۱,۷۳۳,۹۸۵۱,۰۵۳,۵۶۸درصد دارايي موزون شده به ريسك ۱.۲۵

%۹۱/۱۵%۹۶/۲۳نسبت كفايت سرمايه 
:داراييهاي موزون شده بر حسب ريسك به شرح زير مي باشد ۱-۴-۳۴ 

يادداشت

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ضريب ريسكدارايي
 دارايي تعديل شده
ضريب ريسكداراييبر حسب ريسك

 دارايي تعديل شده
بر حسب ريسك

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
--۶۷۰,۳۸۱--۵۱,۱۳۶,۹۸۶موجودي نقد

--۱۲,۵۳۸,۳۳۳--۶۱۶,۱۰۷,۸۸۹سپرده قانوني و ساير مطالبات از بانك مركزي
۲,۶۱۲,۵۵۱ %۵,۵۵۲,۸۴۷۱۳,۰۶۲,۷۵۵۲۰ %۷۲۷,۷۶۴,۲۳۵۲۰مطالبات از ساير بانك ها و موسسات اعتباري

--۹,۳۶۶,۲۲۹--۸۸,۳۴۵,۳۱۸اوراق مشاركت
۲,۹۰۱,۵۱۰ %۴,۳۶۸,۳۴۴۲,۹۰۱,۵۱۰۱۰۰ %۱۵,۱۶۴,۳۶۸,۳۴۴۱۰۰سرمايه گذاري ها

۳,۹۹۲,۸۴۸ %۶,۴۷۸,۷۹۶۳,۹۹۲,۸۴۸۱۰۰ %۱۳۶,۴۷۸,۷۹۶۱۰۰ساير حسابهاي دريافتني
۱۲,۴۰۴,۹۶۹ %۱۰,۲۳۸,۷۲۷۲۴,۸۰۹,۹۳۸۵۰ %۹۲۰,۴۷۷,۴۵۳۵۰وام ها و تسهيالت اجاره به شرط تمليك و تسهيالت مسكن

۵۱,۲۳۸,۶۹۲ %۸۹,۱۱۶,۲۶۱۵۱,۲۳۸,۶۹۲۱۰۰ %۹۸۹,۱۱۶,۲۶۱۱۰۰ساير وام ها و تسهيالت اعطائي
۳,۵۳۵,۲۱۹ %۳,۸۸۶,۲۱۶۳,۵۳۵,۲۱۹۱۰۰ %۱۷۳,۸۸۶,۲۱۶۱۰۰-۱۸خالص دارايي هاي ثابت و دارايي نامشهود

۵۱۷,۰۲۲ %۱,۵۴۶,۳۸۲۵۱۷,۰۲۲۱۰۰ %۱۹۱,۵۴۶,۳۸۲۱۰۰ساير دارايي ها
 ۵۰مشمول ضريب (تعهدات بابت قراردادهاي منعقده معامالت

)درصد
۳-۵۵۲,۸۱۹,۱۳۴۵۰% ۱,۴۰۹,۵۶۷۱,۹۸۱,۰۸۵۵۰% ۹۹۰,۵۴۳

 ۲۰مشمول ضريب تبديل (تعهدات بابت ضمانتنامه هاي صادره
)درصد

۲-۵۵۱۸,۵۹۴,۸۴۵۲۰% ۳,۷۱۸,۹۶۹۱۵,۷۱۱,۴۵۶۲۰% ۳,۱۴۲,۲۹۱

مشمول ضريب تبديل (تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادر شده
)درصد ۵۰

۱-۵۵۲۴,۸۰۵,۴۳۳۵۰% ۱۲,۴۰۲,۷۱۷۵,۸۹۹,۶۱۸۵۰% ۲,۹۴۹,۸۰۹

۲۲۵,۴۴۷,۲۹۲۱۳۸,۷۱۸,۸۲۵۱۴۶,۲۲۵,۰۸۶۸۴,۲۸۵,۴۵۴جمع دارايي هاي موزون شده بر حسب ريسك

  ۴۳



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

  اندوخته قانوني -۳۵
خالص بانك، طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار تا زمـاني كـه اندوختـه مزبـور       درصد از سود۱۵اساسنامه بانك، حداقل  ۶۳بر اساس بند ب ماده 

اصالحيه قانون تجارت  ۲۳۸و ۱۴۰در شركتهاي فرعي بر اساس مفاد مواد    .معادل سرمايه بانك بشود، به حساب اندوخته قانوني منظور مي گردد  
يـاد شـده تـا     به موجب مفـاد مـواد  . شركت كسر و به اندوخته قانوني منتقل مي شود سود خالص از محل  درصد سود ۵ ، به ميزان۱۳۴۷مصوب 

درصد سرمايه همان شـركت، وضـع اندوختـه قـانوني الزامـي بـوده و پـس از آن          ۱۰رسيدن مانده اندوخته قانوني در شركت هاي فرعي تا ميزان 
 . اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه شركت نبوده و در هنگام انحالل شركت قابل تقسيم بين سهامداران نيست. اختياري مي باشد

: تفكيك مبلغ مندرج در ترازنامه به شرح زير مي باشد
شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۱,۲۴۵,۹۵۸۷۴۰,۱۳۰مانده ابتداي دوره
۹۰۹,۶۷۵۵۰۵,۸۲۸اندوخته از محل سود خالص

۲,۱۵۵,۶۳۳۱,۲۴۵,۹۵۸

  :ساير اندوخته ها-۳۶
: به شرح زير مي باشد تماماً مربوط به شركت اصلي و اندوخته احتياطي

يادداشت
شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۴۱۵,۳۱۹۲۴۶,۷۱۰مانده ابتداي دوره
۳۶۳۰۳,۲۲۵۱۶۸,۶۱۰-۱اندوخته از محل سود خالص

۷۱۸,۵۴۴۴۱۵,۳۲۰

به اندوخته احتيـاطي    درصد از سود خالص را ۵ اساسنامه ، هر سال معادل ۶۳بانك به منظور كاهش ريسك خود به موجب ماده ۱-۳۶
       .تخصيص مي دهـد

  ۴۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  سهم اقليت از خالص دارايي ها -۳۷
: سهم اقليت در شركتهاي فرعي از اقالم زير تشكيل يافته است

گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۱,۵۳۸,۵۱۱۸۰۲,۵۶۰سهم از سرمايه
۵۴,۵۲۲۱۴,۷۵۸سهم از اندوخته ها

۳۵۹,۷۷۱۲۱۵,۰۸۴سهم از سود و زيان انباشته
۶,۲۵۴۶,۷۵۸)مربوط به شركتهاي فرعي(تفاوت ارزش منصفانه و دفتري داراييها 

۱,۹۵۹,۰۵۸۱,۰۳۹,۱۶۰

  درآمد حاصل از تسهيالت اعطايي -۳۸
: مي باشد  تلفيقي به شرح زير صورت سود و زيان  مندرج در درآمد حاصل از تسهيالت اعطايي تفكيك

شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱۱,۶۰۷,۱۳۰۹,۳۵۰,۵۷۳۱۲,۲۸۶,۱۴۳۹,۷۸۲,۳۶۱سود حاصل از مشاركت مدني
۴۴,۳۲۰۱۱۴,۶۷۸۲۸,۱۰۲۱۰۳,۱۴۵سود حاصل از فروش اقساطي

۴,۳۸۸,۸۸۶۴,۸۷۷,۷۰۳۴,۳۹۱,۵۷۴۴,۹۹۳,۵۳۰سود حاصل از مضاربه
۲۱۱,۲۴۳۱۰۴,۶۶۴۲۲۹,۸۱۳۱۸۵,۲۲۹سود حاصل از جعاله

۱۴,۳۰۰۱۶,۱۴۲۹۰۸۱,۰۸۷سود حاصل از اجاره به شرط تمليك
۱,۱۴۴,۱۶۱۱,۰۷۲,۵۱۳۱,۱۹۳,۱۱۱۱,۰۲۳,۹۶۲وجه التزام تسهيالت اعطايي

۱۷,۴۱۰,۰۴۰۱۵,۵۳۶,۲۷۳۱۸,۱۲۹,۶۵۱۱۶,۰۸۹,۳۱۴

  ۴۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  درآمد حاصل از سپرده گذاريها و سرمايه گذاري ها -۳۹
 : تفكيك اقالم مندرج در صورت سود و زيان تحت عنوان فوق به شرح زير مي باشد

 
شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱,۹۸۷,۹۸۵۵۲۷,۸۴۰۱,۹۸۷,۴۷۲۵۸۲,۳۵۸سود حاصل از سپرده گذاري در بانكهاي داخلي

۱,۸۰۷,۳۰۱۱,۱۳۰,۴۹۲۱,۸۰۴,۵۶۰۱,۱۳۰,۴۹۲سود حاصل از اوراق مشاركت
۲۵,۶۹۲۸۰,۶۷۲۲۲,۵۱۹۳۰,۰۷۰ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري ها) زيان(سود 

۸۰۹,۰۴۱۵۳۸,۴۶۳۵۱۹,۳۱۰۳۸۸,۲۱۲درآمد حاصل فروش سرمايه گذاريها
۱۲۴,۵۷۰-۷۹۸۱۲۴,۵۷۰ساير

۴,۶۳۰,۸۱۷۲,۴۰۲,۰۳۷۴,۳۳۳,۸۶۱۲,۲۵۵,۷۰۲
۵۹,۲۱۴۱,۶۷۸۵۹,۲۱۴۱,۶۷۸درآمد حاصل از سپرده گذاريها

۴,۶۹۰,۰۳۱۲,۴۰۳,۷۱۵۴,۳۹۳,۰۷۵۲,۲۵۷,۳۸۰

  ۴۶



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات-۴۰

:و درآمد حاصل از ارائه خدمات تماماً مربوط به شركت هاي فرعي مي باشد فروش كاال
گروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۷,۴۶۰,۷۷۵۱۸۴,۴۴۶فروش ارز

۲,۸۰۳,۵۹۰۲,۱۵۲,۶۶۸درآمد حاصل از فروش اقساطي و اجاره سرمايه اي
۳۷۹,۶۳۰۲۷,۷۱۱فروش لوازم كامپيوتري و نرم افزار

۲۲۱,۴۷۲۱۰۰,۹۱۶فروش امالك و مستغالت
۱۷,۳۰۴۳۱۷,۸۹۰فروش مواد ومحصوالت فلزي و پتروشيمي و فرآوردهاي نفتي

۱۲,۲۶۷۲۳,۴۱۹فروش كارت و خدمات پشتيباني 
۱,۵۹۵,۸۵۸۴۶۱,۴۵۸درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۲,۴۹۰,۸۹۶۳,۲۶۸,۵۰۸

 
  كارمزد دريافتي -۴۱

 :كارمزد دريافتي حاصل از ارائه خدمات به شرح زير است 
شركت اصليگروه

۱۳۸۹۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۸۳۳,۴۱۷۶۲۸,۲۱۲۸۳۳,۴۱۷۶۲۸,۲۱۲كارمزد دريافتي اعتبارات اسنادي
۳۶۷,۴۴۵۲۷۷,۹۲۷۳۶۸,۳۵۰۲۷۸,۶۷۰كارمزد صدور ضمانتنامه ها

۱۶۶,۹۵۳۱۱۰,۱۳۳۱۶۶,۹۵۳۱۱۰,۱۳۳كارمزد سيستم شتاب و بانكداري الكترونيك
۱۶۰,۳۰۸۱۷۷,۷۸۸۱۶۰,۳۰۸۱۷۷,۸۸۸)ارزي و قرض الحسنه ( كارمزد دريافتي تسهيالت اعطايي 

۱۱,۳۱۸۵,۷۳۵۱۱,۳۱۸۵,۷۳۵كارمزد خريد و فروش ارز
۲,۱۶۵۱۴,۸۸۵۲,۱۶۵۱۴,۸۸۵كارمزد نقل و انتقال سهام
۸,۵۰۸۱۸,۷۰۸۱۸,۹۴۷۱۸,۸۶۷ساير كارمزدهاي دريافتي

۳۴۸,۵۲۲۱۵۴,۷۳۴۳۴۸,۵۲۲۱۵۴,۷۳۴كارمزد صدور كارت اعتباري
۱,۸۹۸,۶۳۶۱,۳۸۸,۱۲۲۱,۹۰۹,۹۸۰۱,۳۸۹,۱۲۴

  ۴۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 نتيجه مبادالت ارزي -۴۲

 :نتيجه مبادالت ارزي تماماً مربوط به شركت اصلي و به شرح زير مي باشد
۱۳۸۹۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال

۱۸۶,۱۶۷۲۱,۶۸۵سود حاصل از تسعير ارز

 ساير درآمدها -۴۳

 : مبلغ مندرج در صورت سود و زيان تحت عنوان فوق به شرح زير است
شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱۵۷,۴۷۵۱۲۰,۸۴۹۱۵۹,۹۴۱۱۲۲,۲۳۵درآمد بررسي پرونده اعتباري مشتريان

--۶۰,۲۴۶۵۲,۲۲۰درآمد حاصل از كارمزد توسعه فروش
--۲۶,۴۲۸۱۱,۵۶۶درآمد حاصل از ارائه خدمات كارگزاري

۱۱,۹۴۲۱۷,۴۶۳۳,۳۳۵۱,۴۵۱سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود
۹,۵۴۸۷,۲۱۱۹,۵۹۳۷,۲۱۱درآمد حاصل از بيمه وثايق

--۳,۷۹۳۴,۴۵۹در آمد حاصل مشاركت در منافع بيمه گر
۲,۵۲۳۸,۵۳۰۲,۵۷۲۹,۵۵۵درآمد ارزيابي امالك مورد وثيقه 

--۲,۵۰۴۲,۷۲۹درآمد اجاره
۲۰۵,۶۹۷۱۳۲,۳۱۶۱۳,۰۲۴۷۹,۷۷۵درآمد هاي متفرقه

۴۸۰,۱۵۶۳۵۷,۳۴۳۱۸۸,۴۶۵۲۲۰,۲۲۷

  ۴۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 
 سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري -۴۴

 :زير مي باشد تفكيك سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري به شرح
 

شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱,۹۲۷,۱۱۴۲,۱۰۴,۲۶۱۲,۱۰۶,۵۶۱۲,۱۷۴,۹۵۴سود سپرده هاي كوتاه مدت

۴۹۹,۵۸۶۱,۰۵۲,۰۲۲۴۹۹,۵۸۶۱,۰۵۲,۰۲۲سود سپرده هاي كوتاه مدت ويژه
۳,۳۹۹,۴۱۵۳,۹۷۴,۱۴۶۳,۳۹۹,۴۱۵۳,۹۷۴,۱۴۶سود سپرده هاي يكساله
۱۱۵,۳۱۹۸۴,۰۳۴۱۱۵,۳۱۹۸۴,۰۳۴سود سپرده هاي دو ساله

۱۱۵,۹۷۶۱۶۳,۰۳۲۱۱۵,۹۷۶۱۶۳,۰۳۲سود سپرده هاي سه ساله
۷۰,۹۴۶۵۴,۹۰۲۷۰,۹۴۶۵۴,۹۰۲سود سپرده هاي چهار ساله
۷,۹۳۹,۶۷۴۳,۹۰۷,۰۴۹۸,۰۷۲,۲۸۸۳,۹۰۷,۰۴۹سود سپرده هاي پنج ساله

۶۵۷,۹۹۱۱,۶۲۷,۶۷۲۶۵۷,۹۹۱۱,۶۲۷,۶۷۲سود گواهي سپرده ويژه
۱۴,۷۲۶,۰۲۱۱۲,۹۶۷,۱۱۸۱۵,۰۳۸,۰۸۲۱۳,۰۳۷,۸۱۱

.ميليون ريال مي باشد ۱۴،۹۰۵،۴۶۸خالص سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري، پس از كسر سهم جايزه سپرده قانوني مبلغ  

  ۴۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري -۴۵

 ۱۷۹۹/ما به التفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار سپرده گذاران مطابق بخشنامه شماره مب
مبالغ تسهيالت اعطايي، سرمايه . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير محاسبه گرديده است ۱۸/۱۰/۱۳۸۲مورخ 

.هفته سال محاسبه گرديده است ۵۲گذاري ها، اوراق مشاركت، سپرده هاي سرمايه گذاري و سپرده قانوني بر اساس ميانگين 
۱۳۸۹۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۸۹,۲۴۴,۱۵۰۷۱,۲۱۳,۱۲۶تسهيالت اعطائي
۱۸,۷۳۵,۳۴۸۷,۷۶۳,۲۰۱سرمايه گذاري ها

۱۱,۰۵۶,۰۴۶۷,۰۷۵,۱۲۲اوراق مشاركت
۱۱۹,۰۳۵,۵۴۴۸۶,۰۵۱,۴۴۹جمع منابع

:كسر مي شود خالص منابع سپرده گذاران
۳۵,۰۵۱,۶۱۷۲۵,۱۳۷,۷۵۶كوتاه مدت

۲,۹۷۷,۵۲۳۶,۶۲۷,۶۶۶كوتاه مدت ويژه
۲۶,۴۲۰,۷۷۵۳۱,۸۹۹,۱۹۸يك ساله
۷۰۲,۹۳۳۴۹۷,۸۸۸دو ساله

۶۷۲,۳۲۲۸۶۷,۷۹۳سه ساله
۳۴۹,۸۳۰۲۶۴,۷۶۵چهار ساله
۴۵,۴۳۵,۲۸۸۲۲,۵۴۶,۲۷۸پنج ساله

۱۱۱,۶۱۰,۲۸۸۸۷,۸۴۱,۳۴۴جمع سپرده هاي سرمايه گذاري
)۱۲,۳۹۶,۲۲۸()۱۴,۵۸۷,۲۸۸(سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري

۹۷,۰۲۳,۰۰۰۷۵,۴۴۵,۱۱۶خالص منابع سپرده گذاران
۲۲,۰۱۲,۵۴۴۱۰,۶۰۶,۳۳۳منابع بانك

۱۸,۱۲۹,۶۵۱۱۶,۰۸۹,۳۱۴سود تسهيالت اعطايي
۱,۸۰۴,۵۶۰۱,۱۳۰,۴۹۲سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت

۲,۵۲۹,۳۰۱۱,۰۰۰,۶۴۰سود حاصل از سرمايه گذاري ها
۲۲,۴۶۳,۵۱۲۱۸,۲۲۰,۴۴۶جمع سود مشاع

۱۸,۴۴۲,۰۸۳۱۶,۲۲۳,۸۰۷منافع سپرده گذاران و جايزه سپرده قانوني
)۲,۶۳۵,۲۴۰()۲,۷۹۰,۲۵۷(حق الوكاله

۱۵,۶۵۱,۸۰۳۱۳,۵۸۸,۵۶۷منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران
)۱۲۴,۵۷۰()۱۳۲,۶۱۳(جايزه سپرده قانوني سهم سپرده هاي مدت دار

)۱۳,۰۳۷,۸۱۱()۱۴,۹۰۵,۴۶۸(گذاران از درآمدهاي مشاعسپرده سودعلي الحساب پرداختي به
)۴۲۶,۱۸۶()۶۱۳,۷۲۲(تفاوت سود قطعي و علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران

  

  ۵۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
  بهاي تمام شده خدمات و كاالي فروش رفته -۴۶

 : به شرح زير مي باشد  بهاي تمام شده خدمات و كاالي فروش رفته تماماً مربوط به شركت هاي فرعي بوده و
گروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱۶,۵۸۷۲۳,۰۰۱بهاي تمام شده انواع فلزات و محصوالت فوالدي

۳۶۸,۵۵۰۲۳۲,۴۳۸بهاي تمام شده خدمات ارائه شده
۷,۴۱۹,۲۰۸۱۸۳,۹۴۴بهاي تمام شده ارزهاي فروش رفته

۳۷۵,۲۲۵۳۵۴,۷۹۰بهاي تمام شده لوازم كامپيوتري و نرم افزار
۲,۵۳۱,۶۶۷۱,۹۱۳,۵۷۲بهاي تمام شده فروش اقساطي و اجاره هاي سرمايه اي

۴۷۹۸۴,۰۵۷بهاي تمام شده محصوالت پتروشيمي و فراورده هاي نفتي
۱۵۲,۳۹۱۷۱,۹۷۲بهاي تمام شده امالك و مستغالت فروش رفته
۴۷۵,۱۴۶۳۲۰,۵۲۹بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فروش رفته

۳,۱۶۰۱۲,۰۴۲بهاي تمام شده كارت و خدمات پشتيباني
۱۱,۳۴۲,۴۱۳۳,۱۹۶,۳۴۵

 
 هزينه هاي پرسنلي -۴۷

 :به شرح زير مي باشد تفكيك هزينه هاي پرسنلي در پايان سال مالي
شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۳۲۶,۱۸۹۲۳۵,۸۶۷۲۳۶,۱۱۶۱۷۷,۴۲۳هزينه حقوق ثابت كاركنان
۱۱۳,۰۰۸۹۱,۴۹۱۱۱۰,۱۵۸۸۸,۵۸۴هزينه عيدي و پاداش كاركنان
۵۴,۵۳۵۳۹,۹۷۵۵۳,۸۱۹۳۹,۴۵۴هزينه فوق العاده اياب و ذهاب

۹۴,۳۵۲۵۵,۶۷۳۷۷,۷۵۰۵۳,۳۲۹هزينه اضافه كاري
۶۲,۴۷۱۵۲,۱۹۲۶۰,۹۷۱۴۶,۴۱۳هزينه بيمه كارفرما

۴۷,۱۴۴۲۷,۸۱۳۳۷,۶۶۵۲۲,۹۷۶هزينه بازخريد سنوات
۱۴,۶۴۸۹,۹۶۵۱۰,۷۰۶۶,۶۲۵هزينه حق ماموريت

۱۶۸,۸۵۶۱۴۹,۴۵۶۱۴۵,۱۶۷۱۴۵,۸۷۵ساير هزينه هاي پرسنلي
۸۸۱,۲۰۳۶۶۲,۴۳۲۷۳۲,۳۵۲۵۸۰,۶۷۹

  ۵۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

  اداري و عمومي  هزينه هاي -۴۸
: تفكيك مبلغ مندرج در سود و زيان تحت سرفصل فوق ، به شرح زير مي باشد

شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۲۱۶,۰۴۵۱۹۸,۶۰۰۱۹۴,۱۰۷۱۸۲,۰۱۲هزينه استهالك

۱۰۲,۸۴۱۸۳,۰۲۹۹۰,۸۹۷۸۰,۰۹۴هزينه آگهي و تبليغات
۵۴,۱۲۲۵۱,۶۵۷۵۴,۴۴۰۵۲,۲۷۲هزينه اجاره 

۶۸,۱۸۳۴۴,۵۷۵۱۵۴,۵۶۷۷۷,۹۶۱هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات و اثاثه
۸۵,۰۳۲۴۵,۰۵۱۶۵,۵۰۶۴۸,۳۵۶هزينه خدمات قرار دادي و پرسنل 

۳۷,۰۴۰۳۲,۴۸۹۳۱,۵۲۳۳۱,۱۷۵هزينه مطبوعات و ملزومات اداري و مصرفي
۳۴,۰۴۲۳۱,۶۶۳۳۳,۶۶۰۳۱,۰۹۵هزينه تعمير و نگهداري ساختمان
۵۱,۶۳۹۱۶,۸۶۶۶۴,۴۳۵۳۱,۹۲۱هزينه بيمه اموال و موجودي نقد

۲۰,۴۱۵۱۳,۶۸۸۱۷,۶۱۴۱۲,۶۹۶هزينه پست و تلفن و ارتباطات
۱۷,۴۸۹۱۱,۱۲۳۱۴,۷۷۴۸,۶۰۷هزينه حق المشاوره 

۱۴,۸۶۶۱۱,۰۱۸۱۳,۷۵۳۱۰,۳۰۰هزينه آب و برق و سوخت
۴۱,۵۵۴۱۰,۶۵۷۴۰,۰۳۴۹,۸۷۸هزينه ثبتي و عوارض دولتي

۱۰,۵۱۷۸,۲۹۴۷,۰۹۰۶,۶۵۹هزينه آبدارخانه و پذيرايي
۱۱,۰۷۱۷,۲۱۷۱۰,۵۲۴۷,۰۹۷هزينه آموزش و شركت در سمينارها

۱۶,۵۲۶۷,۰۰۰۱۲,۹۴۱۶,۳۱۵هزينه اياب و ذهاب و ماموريت ها
۷,۴۱۰۶,۷۸۸۷,۴۱۰۶,۷۸۸هزينه حق حفاظت از محل كار

۶,۵۰۶۴,۵۷۶۳,۷۶۸۲,۴۸۱هزينه حق عضويت و حق حضور در جلسات 
۸,۶۳۴۳,۰۳۵۸,۶۳۴۲,۹۲۷هزينه حمايت از فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي

۱۲,۶۹۳۲,۰۸۹۱۲,۶۹۳۲,۰۸۹هزينه تربيت بدني و ورزشي
۶۱,۰۱۳۴۸,۹۳۰۲,۱۴۰۱,۹۷۰ساير هزينه ها

۸۷۷,۶۳۸۶۳۸,۳۴۵۸۴۰,۵۱۰۶۱۲,۶۹۳

  ۵۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

: به شرح زير مي باشد دوره پايان هزينه مطالبات مشكوك الوصول در -۴۹
شركت اصليگروه

۱۳۸۹۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۴۹۶۹۵,۵۰۲۵۹۴,۷۱۱۸۲۵,۳۱۱۶۷۷,۴۱۱-۱)عمومي(هزينه مطالبات مشكوك الوصول 
۴۹۳۳۲,۵۹۲۹۶۶,۳۸۹۳۳۲,۵۹۲۹۶۶,۳۸۹-۲)اختصاصي(هزينه مطالبات مشكوك الوصول 

۱,۰۲۸,۰۹۴۱,۵۶۱,۱۰۰۱,۱۵۷,۹۰۳۱,۶۴۳,۸۰۰

 
  ، بخـش اهـم۴-۱۴با توجه به يادداشـت ۲۹/۱۲/۱۳۸۹سال مالي منتهي به  هزينه مطالبات مشكوك الوصول عمومي -۱-۴۹   

:رويه هاي حسابداري به شرح زير محاسبه شده است و مربوط به شركت اصلي مي باشد
۱۳۸۹

ميليون ريال
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۱۱۵,۸۶۴,۱۲۶مانده كل تسهيالت اعطايي در 

:كسر مي شود
)۷,۶۸۷,۳۹۳(مانده تسهيالت اعطائي كه براي آنها ذخيره اختصاصي منظور شده

۱۰۸,۱۷۶,۷۳۳مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي
۸۲۵,۳۱۱)عمومي(هزينه مطالبات مشكوك الوصول 

  ۵۳



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
به شرح زير  ۴-۱۴، با توجه به يادداشت ۲۹/۱۲/۱۳۸۹سال مالي منتهي به  هزينه مطالبات مشكوك الوصول اختصاصي -۲-۴۹

:محاسبه شده است
۱۳۸۹۱۳۸۸

سررسيد گذشته

ميليون ريال

معوق

ميليون ريال

مشكوك الوصول 

ميليون ريال

جمع

ميليون ريال

جمع

ميليون ريال
۱,۰۲۶,۷۸۸۲,۶۴۷,۶۱۴۴,۰۱۲,۹۹۱۷,۶۸۷,۳۹۳۸,۲۴۵,۱۹۱)غير جاري(تسهيالت اعطايي 

 %۵۰ %۲۰ %۱۰ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي
۲۹,۶۳۱۴۳۴,۹۴۲۷۹۷,۱۶۵۳۳۲,۵۹۲۹۶۶,۳۸۹هزينه مطالبات مشكوك الوصول اختصاصي

  هزينه هاي مالي -۵۰
: تلفيقي به شرح زير مي باشد صورت سود و زيان  تفكيك هزينه مالي مندرج در

شركت اصليگروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۶۲,۹۰۸۶۳,۳۷۵۶۲,۹۰۸۶۳,۳۷۵هزينه سپرده هاي ارزي

۱۵۱,۸۴۴۵۳,۵۳۸۱۵۱,۸۴۴۵۳,۵۳۸كارمزد پرداختي به شتاب
۸,۳۷۴۲,۶۶۵۸,۳۷۴۲,۶۶۵هزينه كارمزد خدمات بانكي

۲۴,۸۳۱۸,۷۲۸۲۴,۸۳۱۸,۷۲۸هزينه كارمزد به كارگزاران
--۲۰۷,۴۳۱۱۶۷,۲۲۵هزينه تسهيالت دريافتي از ساير بانكها

--۱,۶۲۵۱,۳۸۶هزينه كارشناسي تسهيالت
--)۱۴۷,۲۴۲()۱۶۳,۶۱۸(تخصيص يافته به دارايي واجد شرايط

۲۹۳,۳۹۵۱۴۹,۶۷۵۲۴۷,۹۵۷۱۲۸,۳۰۶

:خالص ساير درآمدها و هزينه ها به شرح زير مي باشد -۵۱ 
گروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱۱۰,۴۸۴۶۵,۷۵۱خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي

۱۲۰,۱۵۹)۷۶۴,۷۵۶( خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
-)۲۲۱,۳۵۴(ذخيره فني حق بيمه

)۸۷۵,۶۲۶(۱۸۵,۹۱۰

  ۵۴



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
  قبل از كسر ماليات بردرآمد گروهسودتطبيق   صورت -۵۲

:ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير مي باشد صورت تطبيق سود قبل از كسر ماليات بردرآمد با جريان خالص ورود وجه نقد گروه

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۶,۵۱۷,۸۱۴۳,۳۸۴,۱۰۸سود قبل از كسر ماليات 
۲۳۶,۱۱۹۱۹۵,۲۵۵هزينه استهالك

۸۰,۶۷۲)۲۲,۵۱۹(هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاري ها و مشاركتها
۱,۰۲۸,۰۹۴۱,۵۶۱,۱۰۰هزينه مطالبات مشكوك الوصول

)۴۰۵,۲۱۳()۵۳۶,۳۲۰(سود سهام سرمايه گذاري ها
)۲۶۹,۱۰۰(۴,۸۷۵فروش سرمايه گذاري ها)زيان(سود 

-)۵,۵۷۵(زيان فروش دارائيهاي ثابت
۴۷,۷۳۴۲۵,۲۶۶خالص افزايش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

)۱۱۹,۲۷۰(۵۹۸ساير درآمدها و هزينه ها
۳۰۸,۹۰۴)۶۱۴,۸۴۰(مخارج ساخت امالك و پروژه ها

۱۳۸,۱۶۶۱,۳۷۷,۶۱۴
:بدهي عملياتي)كاهش(خالص افزايش 

)۲۲۴,۶۶۴(۸۶۹,۶۹۳بدهي به بانك مركزي
۴,۶۳۵,۳۵۹۱,۲۴۱,۴۵۹سپرده هاي ديداري

۷۱۷,۶۳۶۵۵۳,۴۸۵سپرده هاي پس انداز و مشابه
۲۶,۷۶۴,۱۰۰۲۳,۰۴۳,۹۴۹سپرده سرمايه گذاري مدت دار

)۱۶۴,۸۵۳(۱,۸۷۱,۲۶۸ساير سپرده ها
۱,۸۶۶,۹۸۹۱۰۳,۸۸۶ذخاير و ساير بدهيها

۵۳,۹۴۶۱۰,۱۶۶پيش دريافتهاي عملياتي
)۹۳۳,۰۰۶(۱,۱۱۰,۲۱۱حسابهاي پرداختني عملياتي

۱,۰۳۵,۷۵۵۲۷۸,۹۱۹سود پرداختني به سپرده گذاران
۳۸,۹۲۴,۹۵۷۲۳,۹۰۹,۳۴۱بدهيهاي عملياتي)كاهش(خالص افزايش 

:كاهش دارايي عملياتي) افزايش(خالص
)۲۹۵,۹۵۱()۳,۶۲۵,۲۰۱(سپرده قانوني و مطالبات از بانك مركزي

)۴,۸۳۹,۳۳۵()۱۱,۲۶۰,۸۸۱(مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري
)۱۱,۴۷۴,۱۶۳()۳۴,۳۰۵,۱۴۹(تسهيالت اعطايي و مطالبات از بخش غير دولتي

)۷,۴۱۸,۲۳۸(۱,۰۲۰,۹۱۱اوراق مشاركت
۶۳۶,۳۶۱)۱,۱۳۸,۶۸۷(ساير دارائيها

)۱۶۲,۰۲۲()۱,۱۹۹,۱۷۴(حساب ها و اسناد دريافتني عملياتي
)۷,۲۶۲()۱۷۶,۸۵۷(سفارشات و پيش پرداخت ها

)۱۴۹,۷۸۷()۱۰۵,۹۴۵(سرمايه گذاري ها
۵۰,۲۱۳)۱۳,۴۱۹(در اجاره سرمايه اي

۱۱۸,۲۳۶)۱۳۵,۶۵۲(موجودي ها
)۹۴۴,۱۹۲()۱,۰۰۰(در سپرده ها و ودايع

)۹۶۳,۱۶۲()۲,۲۸۸,۰۶۰(ساير حسابهاي دريافتني
)۱,۷۱۳()۱۵,۰۰۷(ساير پرداخت ها

)۲۵,۴۵۱,۰۱۵()۵۳,۲۴۴,۱۲۱(:دارائيهاي عملياتي)كاهش(خالص افزايش 
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي 

عملياتي
)۷,۶۶۳,۱۸۴(۳,۲۲۰,۰۴۸

  ۵۵



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
  قبل از كسر ماليات بردرآمدسودتطبيق   صورت -۵۳

:صورت تطبيق سود قبل از كسر ماليات بردرآمد با جريان خالص ورود وجه نقد شركت اصلي ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير مي باشد

۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۶,۳۰۹,۴۲۶۳,۵۴۸,۲۵۵سود قبل از كسر ماليات 

۱۹۴,۱۰۷۱۸۲,۰۱۲هزينه استهالك
)۳۰,۰۷۱()۲۲,۵۱۹(هزينه افزايش ارزش سرمايه گذاري ها و مشاركتها

۱,۱۵۷,۹۰۳۱,۶۴۳,۸۰۰هزينه مطالبات مشكوك الوصول
)۴۱۳,۸۲۵()۵۲۶,۳۳۰(سود سهام سرمايه گذاري ها

۷,۰۲۰۲۵,۶۱۳زيان فروش سرمايه گذاري ها
)۱,۴۵۱()۳,۳۳۵(سود فروش دارائيهاي ثابت مشهود

۳۶,۰۶۱۲۲,۹۷۸مزاياي پايان خدمت كاركنان هزينه
۸۴۲,۹۰۷۴,۹۷۷,۳۱۱

:بدهيهاي عملياتي )كاهش(خالص افزايش 
)۲۲۴,۶۶۴(۸۶۹,۶۹۳بدهي به بانك مركزي

۴,۶۳۵,۳۵۹۱,۳۱۵,۱۴۶سپرده هاي ديداري
۷۱۷,۶۳۶۵۵۳,۴۸۳سپرده هاي پس انداز و مشابه

۲۶,۷۶۴,۱۰۰۲۳,۰۸۷,۳۳۳سپرده سرمايه گذاري مدت دار
)۱۵۷,۱۱۳(۱,۸۷۱,۲۳۷ساير سپرده ها

۱,۷۵۸,۸۲۷۱۰۳,۸۸۶ذخاير و ساير بدهيها
۱,۰۳۵,۷۵۵۲۷۸,۹۱۹سود پرداختني به سپرده گذاران

۳۷,۶۵۲,۶۰۷۲۴,۹۵۶,۹۹۰
:دارائيهاي عملياتي )افزايش(خالص كاهش 

)۲۹۵,۹۵۱()۳,۶۲۵,۲۰۱(سپرده قانوني و ساير مطالبات از بانك مركزي
)۴,۸۳۹,۳۳۵()۱۱,۲۶۰,۸۸۱(مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري

)۱۳,۶۷۲,۱۱۳()۳۴,۷۰۲,۹۸۷(تسهيالت اعطايي و مطالبات از بخش غير دولتي
)۷,۴۱۸,۶۸۴(۱,۰۲۰,۹۱۱اوراق مشاركت

۷۲۴,۶۵۱)۱,۰۲۹,۳۶۰(ساير دارائيها
)۹۶۱,۱۴۹()۲,۲۸۸,۰۶۰(ساير حسابهاي دريافتني

)۵۱,۸۸۵,۵۷۸()۲۶,۴۶۲,۵۸۱(

۳,۴۷۱,۷۲۰)۷,۰۸۰,۶۳۸(وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي) خروج(جريان خالص ورود

  ۵۶



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 خالص افزايش وجه نقد -۵۴

:خالص افزايش وجه نقد منعكس شده در صورت جريان وجوه نقد به شرح زير مي باشد

يادداشت

شركت اصليگروه

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸۲۹/۱۲/۱۳۸۹
 تجديد ارائه شده

۲۹/۱۲/۱۳۸۸
)كاهش(افزايشميليون ريالميليون ريال)كاهش(افزايشميليون ريالميليون ريال

۵۱,۸۶۵,۴۳۲۸۱۸,۹۳۲۱,۰۴۶,۵۰۰۱,۱۳۶,۹۸۶۶۷۰,۳۸۱۴۶۶,۶۰۵موجودي نقد
)۵۵,۶۴۵(۱۳,۲۶۱۶۸,۹۰۶)۵۵,۶۴۵(۶۱۳,۲۶۱۶۸,۹۰۶حسابهاي جاري نزد بانك مركزي

۷۲,۴۷۲,۷۶۷۴۲۲,۸۳۴۲,۰۴۹,۹۳۳۲,۴۷۲,۷۶۷۴۲۲,۸۳۴۲,۰۴۹,۹۳۳-۲)ارزي(سپرده هاي ديداري نزد بانك هاي داخلي
۷۴,۰۳۵,۸۲۰۲,۶۵۲,۷۵۶۱,۳۸۳,۰۶۴۴,۰۳۵,۸۲۰۲,۶۵۲,۷۵۶۱,۳۸۳,۰۶۴-۲)ارزي(سپرده هاي ديداري نزد بانك هاي خارجي 

۷۱۶,۹۱۶۹,۳۱۴۷,۶۰۲۱۶,۹۱۶۹,۳۱۴۷,۶۰۲-۱)ريالي(سپرده هاي ديداري نزد بانك هاي داخلي
۸,۴۰۴,۱۹۶۳,۹۷۲,۷۴۲۴,۴۳۱,۴۵۴۷,۶۷۵,۷۵۰۳,۸۲۴,۱۹۱۳,۸۵۱,۵۵۹

 
 اقالم زير خط -۵۵

 :تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادره توسط شركت اصلي به شرح زير است -۱-۵۵
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۶۹۶,۸۷۳۴۰۸,۵۷۳ريالي -تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادره 
۲۶,۵۸۹,۴۸۳۶,۷۶۹,۳۳۲ارزي -تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادره 

۲۷,۲۸۶,۳۵۶۷,۱۷۷,۹۰۵

  ۵۷



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 
 
 
:تعهدات بابت ضمانتنامه هاي صادره در شركت اصلي به شرح زير است -۲-۵۵

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۱۴,۵۶۹,۳۰۹۱۴,۰۰۶,۱۰۶ريالي -تعهدات بابت ضمانت نامه هاي صادره 
۵,۴۳۰,۱۹۲۲,۸۹۴,۹۳۷ارزي -تعهدات بابت ضمانت نامه هاي صادره 

۱۹,۹۹۹,۵۰۱۱۶,۹۰۱,۰۴۳

:به شرح زير مي باشددر شركت اصلي ساير تعهدات  -۳-۵۵ 
۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸

ميليون ريالميليون ريال
۱,۵۵۷,۶۸۱۱,۱۶۱,۰۱۲تعهدات بانك بابت مشاركت مدني و مضاربه

۱,۲۶۱,۴۵۳۸۲۰,۰۷۳تعهدات بانك بابت كارتهاي اعتباري
۲,۸۱۹,۱۳۴۱,۹۸۱,۰۸۵

 

 
 
:به شرح زير مي باشددر شركت اصلي وجوه اداره شده و موارد مشابه  -۴-۵۵

۲۹/۱۲/۱۳۸۹۲۹/۱۲/۱۳۸۸
ميليون ريالميليون ريال

۱,۲۴۱۱,۰۴۳وجوه اداره شده مصرف نشده
۲,۳۱۶-تسهيالت اعطائي از محل سپرده قرض الحسنه ويژه

۱,۲۴۱۳,۳۵۹

  ۵۸



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 

 تعهدات سرمايه اي و بدهي هاي احتمالي -۵۶
: به شرح زير مي باشد مبلغ مندرج در صورت هاي مالي تماماً مربوط به شركت اصلي و

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
ميليون ريال

۷۳,۱۱۴شعبه بانك پاسارگاد ۹تعهد پرداخت تتمه بهاي 
۶,۲۵۰سهم الشركه بانك در سهام شركت كارگزاري بانك پاسارگاد% ۲۵.۵تعهد 
۳۰,۰۰۰سهم الشركه بانك در سهام شركت بيمه اتكايي ايرانيان% ۵۰تعهد 

۱۰۹,۳۶۴

 
 

  رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه-۵۷
رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي اتفاق افتاده و مستلزم افشاء و يا تعديل در صورتهاي 

  .روي نداده است مالي باشد

 
 سود انباشته در پايان دوره -۵۸

.تخصيص سود انباشته پايان دوره در موارد زير موكول به تصويب مجمع عمومي عادي سـاليانه صاحبان سـهام مي باشد       
ميليون ريال-شركت اصلي

۲۹/۱۲/۱۳۸۹
ميليون ريال

:تكاليف قانوني
۵۳۴,۹۱۹اصالحيه قانون تجارت ۹۰درصد سود قابل تقسيم طبق ماده  ۱۰تقسيم حداقل 

:پيشنهاد هيات مديره

-سود سهام پيشنهادي هيات مديره طبق نظر مجمع

 

 
با در نظر گرفتن مالحظات مندرج  ميليون ريال مي باشد كه ۵،۳۴۹،۱۹۹ مبلغ برابر با سود تلفيقي گروه به حداكثر سود قابل تقسيم

.قابل تقسيم مي باشد   در گزارش حسابرسي

  ۵۹



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 
 وضعيت ارزي -۵۹

:به شرح زير است دوره مالي دارايي ها و بدهي هاي پولي و تعهدات ارزي شركت اصلي در پايان

يادداشت
 دالر

يوروآمريكا 
 پوند

ين ژاپندرهم اماراتانگلستان
 كرون

سوئد 
 فرانك

وون كرهيوان چينلير تركيهسوئيس 
---۴,۰۴۰-۵۱۱,۷۶۳,۷۶۶۱۱,۶۵۷,۷۵۹۹۴۵,۱۲۰۱,۴۷۴,۱۰۱۵۰,۰۰۰موجودي نقد

۷۷۵,۰۶۷,۵۴۶۲۰۹,۹۳۵,۲۲۳۲,۲۴۲,۱۱۷۸۴۳,۷۱۰,۶۸۵۸۵۸,۹۹۴,۷۴۸۲,۲۳۹,۰۵۰۹۴۴,۱۳۴۴۵,۲۳۳,۹۵۵۲۵۹,۴۷۸,۶۰۹۸,۴۴۲,۵۸۳,۴۲۱مطالبات از ساير بانك ها و موسسات اعتباري
--------۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۸اوراق بهادار ارزي

-----۷۰۱,۸۲۰,۶۵۱۶,۰۷۱,۷۴۰-۲۹۷,۰۲۵,۰۸۵-۹تسهيالت ارزي
--۳۰,۶۵۵--۴۸,۳۷۸,۰۶۰--۴۰,۰۰۰۲۸۱,۹۴۶ساير حسابهاي دريافتني

--------)۱۵۱,۰۰۵,۰۰۰(-۲۱بدهي به بانك مركزي
------)۱۸۵,۴۳۶,۳۱۲(-)۱۴,۷۵۲,۵۳۷(-بدهي به بانكها و موسسات اعتباري

--------)۹۴,۵۸۳,۱۳۲()۳,۶۹۷,۸۶۲(۲۳سپرده هاي ديداري
--)۵()۴,۷۴۲(-)۵۰,۰۰۰()۱۴,۷۲۹,۵۹۹()۱۴۳,۱۶۳()۵۰,۳۷۵,۰۲۲()۶۳,۳۸۶,۱۷۰(۲۴سپرده هاي قرض الحسنه و پس انداز
------)۱۶,۴۳۷,۰۲۰()۱,۱۴۴,۰۷۶()۷۹,۷۱۲,۴۰۶()۳,۳۳۷,۷۴۸(۲۵سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

)۷,۵۳۷,۸۳۹,۶۵۲()۸,۵۶۷,۱۱۱()۳۳,۲۰۷()۷۶۷()۱۲,۱۵۹,۳۹۶()۶۳۸,۲۷۵,۹۵۱()۴۷۵,۸۷۸,۰۹۹()۱,۰۲۱,۱۴۶()۱۱۷,۸۸۳,۱۵۳()۱۵,۳۰۹,۹۱۲(۲۶ساير سپرده ها
----)۲۷۵(-)۱,۱۸۳,۳۸۰()۵,۶۱۷()۲,۳۰۲,۶۷۸()۲,۳۱۸(ساير بدهي ها

۱,۱۳۷,۳۰۲۵۸,۲۸۶,۰۸۵۸۷۳,۲۳۵۸۵۳,۳۴۱,۰۲۷۲۷۵,۱۶۸,۵۹۷)۹,۹۲۰,۶۲۱(۹۴۲,۶۶۵۴۵,۲۳۱,۳۹۸۲۵۰,۹۱۱,۴۹۸۹۰۴,۷۴۳,۷۶۹
۶۳۱۴,۷۱۲,۹۱۷۱,۲۷۸,۲۰۰,۲۳۶۱,۳۲۵,۶۷۹۲,۲۷۹,۰۸۷,۹۱۷۳,۳۷۲,۴۶۹,۰۳۶۱۲,۳۲۲,۱۴۸۷,۰۴۸۳۳۲,۰۷۳۸۵,۶۷۱,۰۹۷۶۵,۵۶۶,۹۶۷,۹۵۰-۱تعهدات اعتبارات اسنادي

-----۳۰۴,۹۳۸,۷۷۱۶۶۶,۷۸۰,۷۳۰-۶۳۸,۴۴۱,۰۳۹۳۵۷,۶۹۷,۱۹۳-۲تعهدات ضمانتنامه هاي صادره
--------۱۱,۶۳۶,۰۵۳-۵۵-۳ساير تعهدات مشتريان

  ۶۰



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

 :معامالت با اشخاص وابسته -۶۰
 :معامالت شركت اصلي با اشخاص وابسته طي سال مورد گزارش به شرح زير است

  

  نام شخص وابسته
نوع 

  دوره تسويه  مبلغ معامله  شرح معامله  وابستگي
 نرخ سود 
تضمين 

  شده

نام واحد 
 تجاري
اصلي 

  كنندهكنترل

مانده طلب 
 )بدهي(

  در پايان سال

  ميليون ريال  ميليون ريال  اصالحيه قانون تجارت ۱۲۹معامالت مشمول ماده . الف

شركت هلدينگ 
 توسعه 

معادن و صنايع 

  معدني خاورميانه

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

  ۲۷.۸۶۰  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي 

شركت 

  مبناي

  خاورميانه
۵۱۱.۹۲۴  

  ۱۱۲  ضمانتنامه هاي صادره
  ۱۱۹  تسويه ضمانتنامه ها

  ۱۳۰.۱۶۷  اعتبار اسنادي صادره

  ۱۳۹.۴۰۹  تسويه اعتبار اسنادي صادره

  %۲۶و۲۵  يكساله  ۴۲۷.۷۰۰  پرداخت تسهيالت

  ۱۸۴.۵۰۰  تسويه تسهيالت

پرداخت بخشي از قدر السهم بانك جهت افزايش سرمايه 

  ۲۷.۸۶۰ شركت هلدينگ خاورميانه از محل مطالبات 

شركت مبناي 

  خاورميانه

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

  ۱۴.۰۹۸  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي 

بانك 

  ۰  پاسارگاد

  ۲.۲۳۹  بخشودگي سود تسهيالت

  %۲۵  ماهه ۶  ۲۰.۰۰۰  پرداخت تسهيالت

  ۲۲.۴۹۳  تسويه تسهيالت

  ۳۵۲  بابت تسويه بدهي
پرداخت بخشي از قدر السهم بانك جهت افزايش سرمايه 

  ۱۴.۰۹۸ شركت 

 شركت توسعه
انبوه سازي 

  پاسارگاد

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

ارزش 

  آفرينان

  پاسارگاد
۹۵۴.۴۴۷  

  %۲۶و۲۵  روزه۳۶۵  ۶۸۹.۴۲۰  پرداخت تسهيالت
چك 

  تضميني
اسناد 
  عادي

۸۶۴.۵۴۶  

۶۱۲.۵۷۰  

  تسويه تسهيالت

  ۶۵۱  بخشودگي سود تسهيالت
  ۱.۳۹۵  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي 

 شركت ساختمان و 

  شهرسازي هشتم
سهامدار 

 عمده و
عضو هيات 

  مديره

  ۱۳.۴۰۰  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي 

بانك 

  ۵۷۴.۶۶۴  پاسارگاد
  ۴۴۴.۰۲۸ پرداخت تسهيالت 

 

  روزه ۳۶۵
۲۳و  ۲۶%

%  
چك 

  ۶۲۶.۷۵۳  تضميني

  ۱.۰۵۰.۲۲۰  تسويه تسهيالت

  ۲۲.۵۲۷  بخشودگي سود و جرائم تسهيالتي

 شركت ليزينگ 

  پاسارگاد

سهامدار 

 عمده

عضو هيات 

  مديره

  ۶۲.۹۸۰  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي به

بانك 

  ۱.۳۹۴.۰۶۹  پاسارگاد

  %۲۴و۱۳  يكساله  ۷۷۰.۰۰۰ پرداخت تسهيالت 
اسناد 

  ۹۳۵.۶۵۸  عادي

  ۸۷۶.۷۰۰  تسويه تسهيالت

  ۶۲.۹۸۰  بابت وصول سود سهام

  ۷۵۲  تسويه بدهي

شركت ليزينگ 
 ماشين آالت 
و تجهيزات 

  پاسارگاد

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

  ۴۲۰.۶۰۰ چك   ۱۲,۶۰۰  ۱۳۸۸بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي به

ارزش 

  ۲.۵۰۹.۹۴۸  آفرينان
  %۲۳.۲۷  يكساله  ۱.۸۹۰.۰۰۰ پرداخت تسهيالت 

  ۲۹۷.۰۰۰  تعهدنامه

اسناد 
  عادي

۱.۶۳۶.۸۰۰
  

  ۲۵۰.۰۰۰  پرداخت به شركت مذكور

  ۱.۷۵۸.۸۷۵  تسويه تسهيالت

  ۶۱



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

  ميليون ريال  ميليون ريال  اصالحيه قانون تجارت ۱۲۹معامالت مشمول ماده . الف

شركت ارزش آفرينان 

  پاسارگاد

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

بانك   ۱۴۲.۰۹۳  ۱۳۸۸

 پاسارگاد

  
  ۵.۱۰۰  در يافت دو فقره چك بابت واگذاري بخشي از سهام شركتهاي گروه  ۳۱۵.۰۶۹

اسناد   %۲۰و۱۳  ماهه ۶  ۱۵۴.۲۶۳  پرداخت تسهيالت

  ۱۷۰.۸۴۲  عادي
  ۱۷۹.۶۵۷  تسويه تسهيالت

 ۱.۱۱۶ بخشودگي جرائم تسهيالت

  شركت فناپ

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

۱۳۸۸  ۹.۸۰۰  

بانك 

  ۲۹۰.۳۱۰  پاسارگاد

  ۴.۸۷۶ بابت تهيه تجهيزات كامپيوتري 
  ۳۰۷.۶۹۳ چك   %۱۳  ماهه ۶  ۳۳۱.۵۰۰  پرداخت تسهيالت

  ۸۱.۸۵۳  تسويه تسهيالت
  ۳۷.۰۲۷ تسويه ضمانتنامه ها 

  ۴۴.۳۸۶  ضمانتنامه هاي صادره
  ۹۰۰  پيش پرداخت خريد هاب ماهواره اي

  ۵.۲۵۰  پيش پرداخت خريد سرور
  ۸۹.۲۶۷  صدور صورتحسابها جهت خريد اثاثه و هزينه هاي شعبه

  ۷.۴۰۰  پيش پرداخت احداث سايت پشتيباني در سمنان
  ۲۰.۰۰۰  علي الحساب قرار داد فروش نرم افزار جامع بانكداري

  شركت بيمه پاسارگاد

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

بانك 
  ۹۵.۲۰۹پاسارگاد

  ۱۲۷.۷۱۱  علي الحساب حق بيمه هاي آتي
  ۶۰.۰۰۰  پرداخت بخشي از بدهي بيمه طي چهار فقره چك

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

۱۳۸۸  ۱۹.۸۰۰  

  ۱.۰۵۵  مشاركت در منافع قرارداد هاي بيمه% ۵۰
  ۵.۰۰۰  علي الحساب حق بيمه حوادث

 ۱.۰۴۰ ضمانتنامه ارزي صادره
  ۲۱۶.۰۰۰ واگذاري و وصول تعدادي از چكهاي شركت بيمه 

شركت پرداخت 

  الكترونيك پاسارگاد

سهامدار 

 عمده و

عضو هيات 

  مديره

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

۱۳۸۸  ۷۴  

بانك 

  ۲۵.۴۲۰  پاسارگاد
  ۳.۵۰۰ پرداخت تسهيالت 

 

  روزه ۳۶۵
اسناد 

  ۳.۵۰۰  عادي

  ۸.۷۵۱  تسويه تسهيالت
  ۷.۰۰۰  علي الحساب پشتيباني پايانه ها

  ۲۳.۱۸۴  پرداخت كارمزد صدور انواع كارت

شركت كارگزاري بانك 

  پاسارگاد

سهامدار 

 عمده و

عضو هيات 

  مديره

  ۹.۰۰۰  ۱۳۸۸سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

بانك 

  ۱۸.۸۰۴  پاسارگاد

اسناد   %۲۶و۲۵  يكساله  ۶۳.۵۰۰ پرداخت تسهيالت 

  عادي

 چك 

۲۱.۲۹۴  

  ۴۷.۹۷۰  تسويه تسهيالت  ۴۶.۴۰۰

  ۸.۰۰۲  ضمانتنامه هاي صادره
  ۷۲۴  تسويه ضمانتنامه

 ۱.۸۶۸ تسويه اعتبار اسنادي
  ۱۳.۹۷۶  خريد و فروش سهام جهت بانك

  ۱۱۹  كارمزد پرداختي به شركت كارگزاري
  ۶۲



 )شركت سهامي عام(بانك پاسارگاد
 يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي تلفيقي

  ۱۳۸۹اسفند  ۲۹  مالي منتهي به سال

 

  ميليون ريال  ميليون ريال  اصالحيه قانون تجارت ۱۲۹معامالت مشمول ماده . الف
شركت خدمات مالي و 
سرمايه گذاري بانك 

  پاسارگاد

  سهامدار و

  عضو هيات مديره

  ۳۴  ۱۳۸۸سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به
  ۲.۰۰۰  بانك پاسارگاد

  ۵.۹۳۴  خدمات كارشناسي و ارزيابي امالك و اجاره امالك

شركت مدبران 

  ساخت آريان

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

  ۴۷۳.۱۲۵  هزينه هاي خريد و بازسازي امالك شركت مدبران

اسناد   %۱۴  يكساله  ۴۸۶.۲۸۸  پرداخت تسهيالت  ۲.۶۸۳.۴۲۰  بانك پاسارگاد

  ۵۵۴.۳۶۹ عادي 

  ۴۸۴.۲۱۹  تسويه تسهيالت
  ۹۵۵  بخشودگي جرائم تسهيالت

شركت سامان ساخت 

  آريان

  سهامدار و

عضو هيات 

  مديره

  ۸۵۷.۴۸۴  هزينه هاي خريد و بازسازي امالك شركت مدبران
اسناد   %۱۴  يكساله  ۶۴۱.۳۱۲  پرداخت تسهيالت  ۲.۹۰۶.۲۱۱  بانك پاسارگاد

  ۷۳۱.۰۹۶ عادي 
  ۶۳۹.۷۵۵  تسويه تسهيالت

  ۲.۱۰۳  بخشودگي جرائم تسهيالت

شركت سرمايه 

  گذاري پارس آريان
عضو هيات 

  مديره

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

۱۳۸۸  ۷۴  

  ۴۷۳.۳۳۷  بانك پاسارگاد
اسناد   ماهه۶  ۳۳۴.۲۳۶ پرداخت تسهيالت 

  عادي

  چك

۳۰۸.۶۱۹  

  ۳۷۰.۳۴۵  ۳۴۶.۴۳۲  تسويه تسهيالت

  ۲.۵۰۰  تسويه بدهي

شركت مديريت 
ساختماني آريان 

  پاسارگاد

 

عضو هيات 

  مديره

  ۱۴۰.۰۰۰  پرداخت علي الحساب و تسويه آن
ليزينگ 

  ۱.۴۱۰.۲۲۸  پاسارگاد
  ۸۶۵.۰۰۰ پرداخت تسهيالت 

  ۱.۲۶۶.۵۶۵ چك   %۲۱  يكساله
  ۸۸۱.۱۲۵  تسويه تسهيالت

  ۱۴.۲۶۴  ضمانتنامه هاي صادره
موسسه مطالعات و 

توسعه سرمايه انساني 

  پاسارگاد

سهامدار وعضو 

  ۳۳۴  بانك پاسارگاد  ۱۲۹ بابت هزينه هاي تاسيس و تجهيز اوليه موسسه   هيات مديره

شركت بيمه اتكايي 
  ايرانيان

سهامدارو عضو 

  هيات مديره
  ۲۰  ۲۰.۲۱۸  استرداد مبالغ پرداختي و تسويه بدهي

  ۲.۰۰۰  پرداخت علي الحساب
شركت گسترش 

بازرگاني بين المللي 

  پاسارگاد

عضو مشترك 

  ۲,۲۰۹,۷۶۷  ۴۶۷.۲۳۳  تخفيف در سود تسهيالت  هيأت مديره

شركت تامين آتيه 
سرمايه انساني گروه 

  مالي پاسارگاد

عضو مشترك 

  ۲۶۳.۵۹۰  ۲۹.۶۵۰ خط اعتباري  بابت خالص اعطا  هيأت مديره

  :ساير اشخاص وابسته 

شركت گسترش انرژي 

شركت   ۲۹.۲۹۳  تسويه اجاره و هزينه هاي نقل و انتقال سهام و تسويه علي الحساب  سهامدار  پاسارگاد

بازرگاني بين 

  المللي
۲۲۴  

  ۴.۷۱۰  تسويه ضمانتنامه
شركت خدمات ارزي و 

  سهامدار  صرافي پاسارگاد
بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

  ۰  بانك پاسارگاد  ۷۰۰  ۱۳۸۸

شركت مديريت 
ساختماني نظام مهندسي 

  آريان
  سهامدار

بابت سهم بانك پاسارگاد از سود تقسيمي در سال مالي منتهي به

۱۳۸۸  ۲۳۸  
ليزينگ 

  ۳۰.۰۰۰  پرداخت تسهيالت  ۳۸.۴۲۶  پاسارگاد
  %۲۶  يكساله

  چك

اسناد 
 عادي 

۳۳.۸۴۷  

  ۳۸.۱۰۰  تسويه تسهيالت  ۴۱.۰۰۰

.ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهميتي با مبلغ معامله ندارد *
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