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سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

سهام دار ارجمند 

که توفیق خدمت به خلق را نصیب ما فرمود و با الطاف و برکات بی انتهایش، همواره یاری گر و یاری رسان ما        حمد و سپاس معبود یکتا را، 
از  دلگرم  و  عنایتش  و  لطف  از  سیراب  گذشته،  سال های  همچون  نیز  را   1393 سال  است.  ایران  عزیز  و  شریف  مردم  خدمت گزاران  و  خادمان 
بانکی خوش نام و  بانک  پاسارگاد،  کارنامه درخشان  و  کتاب عملکرد  پایان رساندیم و هم اینک  گرامی، به  حمایت های بی دریغ  شما سهام دار 

صاحب نام در عرصه بانکداری را، خدمتتان تقدیم می کنیم. 

گواه این خوش نامی، افتخارات و دستاوردهای ارزشمند و ستودنی مانند برگزیده شدن به عنوان بانک برتر سال 2014 جمهوری اسالمی ایران و 
کسب عنوان  بانک اسالمی برتر ایران در سال 2014 به انتخاب نشریه معتبر The Banker، دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی، 
یکی از سازمان های دانشی برتر، دریافت تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران، دریافت نشان برنز چهار ستاره سازمان سرآمد ایرانی 
گواه مؤسسه معتبر Euromoney، دریافت تندیس سازمان برتر در راهبری و  در تعالی منابع انسانی، برگزیده شدن به عنوان بانک برتر ایران به 

کیفیت مدیریت سالمت اداری و ... است.   

گروه، در  گزارش عملکرد بانک  پاسارگاد )شرکت سهامی عام( و  هیأت مدیره مفتخر است ضمن قدردانی از حضور مؤثر و دلگرم کننده شما سروران، 
گروه  گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، بازرس قانونی و حسابرس مستقل و صورت های مالی بانک و  سال 1393 مشتمل بر 

کند. را تقدیم 

کید بر ارائه ی دقیق نتایج عملکرد هیأت مدیره است. گروه با تأ گزارش شامل اطالعاتی درباره عملیات، وضعیت عمومی بانک و  این 

کسب رضایت بیش از پیش همه ی ذی نفعان را خواستاریم. از خداوند منان، موفقیت  روز افزون و 

هیأت مدیره
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باسمه تعالی
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

 بانک پاسارگاد )سهامی عام(

گزارش فعالیت ها و  احتراما در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، بدین وسیله 
ح آتی تقدیم می گردد. وضعیت عمومی بانک که برای دوره مالی منتهی به 1393/12/29 تهیه گردیده ، به شر

گزارش های سالیانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در  گزارش حاضر به عنوان یکی از 
خصوص وضعیت عمومی بانک و عملکرد هیأت مدیره ارائه می نماید.

کید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت  گزارش که درباره عملیات و وضعیت عمومی بانک می باشد، با تأ ج در این  به نظر اینجانبان اطالعات مندر
گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود  مدیره و در جهت حفظ منافع بانک و انطباق با مقررات و اساسنامه بانک تهیه و ارائه 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی 

گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1394/4/6 به تأیید هیأت مدیره رسیده است. گاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان شود، از  که عدم آ

سیدکاظم میرولد 

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

دکتر مجید قاسمی 

احمد وادی دار

ذبیح اله خزایی

مصطفی بهشتی روی

کامران اختیار

داود مجتهد

رییس هیأت مدیره 

نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل 

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

امضاءسمتاعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
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سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

گزیده اطالعات

میلیون ریال

عملكرد مالی طی سال :
139313921391

بانکتلفیقیبانکتلفیقیبانکتلفیقی

113,128,98074,037,59678,385,43358,115,00353,443,97244,443,056جمع درآمد ها

17,606,07513,952,48220,031,64816,870,28914,625,64714,189,140سود عملیاتی

15,926,90412,642,69618,333,67515,668,83113,557,54813,246,568سود خالص 

 وضعیت مالی در پایان سال:                                                                                                         

238,919,260275,119,381195,035,062219,191,282164,356,376174,789,225خالص تسهیالت اعطایی

351,913,176355,704,036300,501,532305,688,986231,058,483237,957,554سپرده های دریافتی

45,537,73645,537,73635,840,10835,840,10828,544,99328,544,993مطالبات از بانک مرکزی

515,227,473444,243,740418,855,764377,270,230317,198,212297,081,643جمع دارایی ها

427,320,721376,715,666353,086,575324,784,852267,667,797251,985,304جمع بدهی ها

42,000,00042,000,00030,000,00030,000,00030,000,00030,000,000سرمایه

87,906,75267,528,07465,769,18852,485,37949,530,41545,096,339جمع حقوق صاحبان سهام

21.47 %-18.85%-19.84 %-نسبت کفایت سرمایه

 نرخ بازده:

5.11 %4.94%4.65% 4.98 %3.08 %3.41 %نرخ بازده دارایی ها

31.72 %30.12%32.11%31.8 %21.07 %20.73 %نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 اطالعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع               
42,00042,00030,00030,00030,00030,000)میلیون سهم(

295.30301.02530.72522.29407.35441.55سود هر سهم EPS ریال

250-320-؟-سود نقدی هر سهم DPS  ریال

1,570-2,600-794, 1-قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال

2,0931,60821,921,7751,6511,503ارزش دفتری هر سهم - ریال

3.56-4.98-5.96-نسبت قیمت به سود هر سهم

 سایر اطالعات:

29,6653,68523,6833,48612,5863,396تعداد سرمایه انسانی

297-326-327-تعداد شعبه ها
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کلیاتی درباره بانک

  موضوع فعالیت
ع فعالیت بانک عبارت است از: مطابق اساسنامۀ بانک پاسارگاد )سهامی عام( موضو

که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها مجاز می باشد. کلیه عملیات و معامالت بانکی و خدماتی 

  تاریخچۀ فعالیت
بانک پاسارگاد به استناد ماده )98( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/01/17، ماده 
خ 1384/06/13 در اداره ثبت  واحد قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/01/21 و سایر مقررات مربوطه طی شماره 254300 مور
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مجوز عملیات بانکی به شماره 2849/هـ  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 

1384/06/22 اخذ گردیده و مرکز اصلی بانک در تهران، خیابان میرداماد غربی، شماره 430 می باشد.

  سهام داران
سهام داران عمده بانک پاسارگاد در پایان سال 1393 در جدول زیر نمایش داده شده است.

درصدتعداد سهامنام خانوادگی / نام شرکتنوع سهامدار

گذاری پارس آریانحقوقی 4.199.242.69013.99شرکت سرمایه 

گروه مالی پاسارگادحقوقی کارکنان  گذاری تأمین آتیه  1.453.486.0864.84سرمایه 

گذاری خوارزمیحقوقی 1.188.698.9023.96شرکت سرمایه 

گروهحقوقی 1.126.073.7023.75شرکت سام 

گستر نو آورانحقوقی 1.108.561.0973.70شرکت میالد 

کارکنان بانك هاحقوقی کارافتادگی و پس انداز  940.631.9253.14صندوق بازنشستگی، وظیفه، از 

کوثرحقوقی 870.144.8472.90مؤسسه همیاری 

776.450.0232.59ستاره منصوبیحقیقی

776.379.1402.59شرکت بینش پژوه ایرانیانحقوقی

762.465.4392.54محمد هادی نیك لعل فردحقیقی

688.770.3882.30شرکت سهاب امید ایرانیانحقوقی

673.926.2912.25شرکت بازرگانی همقدمحقوقی

599.130.5292مؤسسه رفاه و تأمین آتیه امیدحقوقی

14.836.038.94149.45سایر-

30.000.000.000100.00جمع

تعداد و درصد سهام سهام داران عمده بانک در تاریخ 1393/12/29
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سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

  ترکیب سهام داران 
ترکیب سهام داران از جهت حقیقی و حقوقی بودن آنها طبق جداول زیر می باشد.

نظام راهبری بانک 

  اعضای هیأت مدیره:
تعداد اعضای هیأت مدیره بانک 7 نفر، شامل شش عضو موظف و یک عضو غیر موظف می باشند. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی             
بانک مرکزی  آنان طبق ضوابط و مقررات  بانک که صالحیت  البدل هیأت مدیره  العاده مورخ 1392/12/27 اعضای اصلی و علی  به طور فوق 

جمهوری اسالمی ایران مورد تأیید قرار گرفته است، به شرح زیر می باشند:

نوع شخصیتردیف
دارایی سهامسهام دار

كلتعداد كلتعداد سهامدر صد به  در صد به 

21.76 %99.246.527.369.225 %49.883حقیقی1

78.24 %0.7623.472.630.775 %382حقوقی2

کل 100 %10030.000.000.000 %50.265جمع 

سمتنامردیف

گذاری پارس آریان)سهامی عام(1 رییس هیات مدیرهآقای سیدکاظم میرولد به نمایندگی شرکت سرمایه 

نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عاملآقای دکتر مجید قاسمی2

عضو هیأت مدیره آقای احمد وادی دار3

عضو هیأت مدیره آقای ذبیح اله خزایی4

عضو هیأت مدیره آقای مصطفی بهشتی روی5

کامران اختیار6 عضو هیأت مدیره آقای 

عضو هیأت مدیره آقای داود مجتهد7

کبر امین تفرشی8 عضو علی البدل هیأت مدیرهآقای علی ا

عضو علی البدل هیأت مدیرهشرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد 9

هیأت مدیره بانک طی سال1393 در مجموع 58 جلسه برگزار کرده است. 

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

% 21.76

% 78.24

13
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  اعضای هیأت عامل:
تعداد اعضای هیأت عامل بانک 7 نفر به شرح زیر می باشند:

سمتنامردیف

رییس هیأت عاملآقای دکتر مجید قاسمی1

عضو هیأت عاملآقای احمد وادی دار2

عضو هیأت عاملآقای ذبیح اله خزایی3

عضو هیأت عاملآقای مصطفی بهشتی روی4

کامران اختیار5 عضو هیأت عاملآقای 

عضو هیأت عاملآقای غالمحسین وحید نیا6

عضو هیأت عامل آقای محمدرضا حاجیان7

طی سال 1393 در مجموع 41 جلسه توسط هیأت عامل بانک برگزار گردیده است.

  کارگروه های تخصصی هیأت مدیره 
ح زیر می باشد: کارگروه های تخصصی به شر هیأت مدیره دارای 

کارگروه IT  و تکنولوژی کارگروه مدیریت دارایی ها و بدهی ها                                        •  کارگروه حسابرسی                                                                                •   •

کارگروه عالی توسعه انسانی  • کارگروه اعتبارات                                                                              کارگروه عالی مدیریت ریسک                                                          •   •

کارگروه جذب سرمایه انسانی کارگروه محصوالت جدید و نوآوری                                              •  کمیته ها                    •  کارگروه پیشنهاد دهنده اعضای سایر   •

کارگروه انضباطی کارگروه بازاریابی و تبلیغات                                                              •  • کارگروه استراتژی                                                                                   • 

  بازرس قانونی و حسابرس مستقل 
خ 1393/04/25 اشخاص زیر به مدت یک سال به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل  به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مور

بانک انتخاب گردیدند:

• بازرس اصلی: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی  ایران مشهود                 • بازرس علی البدل: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

  محیط حقوقی بانک 
کم بر فعالیت بانک عبارتند از: مهم ترین قوانین و مقررات حا

• قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصالحات آن         • بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا.                                                • قوانین مالیاتی          

• قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362            • قانون بازار اوراق بهادار  ج.ا.ا.                                                                  • اساسنامه بانک پاسارگاد

• سیاست های پولی واعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا.                 • قانون تجارت

در بین مقررات حاکم بر فعالیت بانک به جز مجموعه مقررات قانونی که بر عموم شخصیت های حقوقی فعال در کشور حاکم می باشد، مهم ترین مقررات 
مؤثر بر عملکرد بانک، سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد.
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سرمایۀ بانک و تغییرات آن

بانک پاسارگاد در سال 1384 با سرمایه اولیه 3,500 میلیارد ریال تشکیل گردید که طی چند مرحله افزایش سرمایه، تا پایان سال 1388 سرمایه بانک به 
مبلغ 7,700 میلیارد ریال افزایش یافت. طی سال 1389 سرمایه مذکور از طریق سلب حق تقدم و ارائه سهام جایزه به سهام داران قبلی با  200%  افزایش 
که بزرگ ترین پذیره نویسی انجام شده در تاریخ اقتصاد کشور می باشد. در سال 1390، بانک سرمایه خود  به مبلغ 23,100 میلیارد ریال افزایش یافت 

را  از مبلغ 23,100 میلیارد ریال با افزایش 18درصدی به 27,258 میلیارد ریال رساند.

در سال 1391 بانک پاسارگاد توانست سرمایه خود را از مبلغ 27,258 میلیارد ریال به 30,000 میلیارد ریال برساند و در نهایت در سال 1393 اقدامات 
افزایش سرمایه تا مبلغ 42,000 میلیارد انجام پذیرفته است که در جدول و نمودار مقایسه ای زیر نمایش داده شده است.

ح 13931392139113901389138813871386شر

42,000,00030,000,00030,000,00027,258,00023,100,0007,700,0007,000,0005,250,000سرمایه

50 %33 %10 %200 %18 %10 %0 %40 %درصد رشد

محل افزایش 
سرمایه

مطالبات  و        
آورده نقدی

-
مطالبات  و    

آورده نقدی
مطالبات  و   
آورده نقدی

سلب حق تقدم
مطالبات  و 
آورده نقدی

مطالبات  و 
آورده نقدی

مطالبات  و 
آورده نقدی

تاریخ ثبت 
سرمایه

1391/12/271390/12/231389/08/301388/08/181387/04/241386/08/01-در مرحله ثبت

میلیون ریال

درصد تغییرات سرمایه
45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20.000,000

15.000,000

10.000,000

5.000,000

0
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

% 50 % 33 % 10

% 10 -

% 40

ال
 ری

ون
میلی

% 18

% 200
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ی بر عملکرد مالی و عملیاتی بانک در سال1393 ور مر

ح زیر می باشد: خالصه ترازنامه بانک طی سال های 1388 لغایت 1393 به شر

139313921391139013891388دارایی ها:

2,270,5171,732,000758,0981,111,2801,136,986670,381موجودی نقد

45,537,73635,840,10828,544,99320,851,52516,107,88912,538,333مطالبات از بانك مرکزی

72,962,06472,867,88151,487,72735,654,97427,764,23513,062,755مطالبات از سایر بانك ها و مؤسسات اعتباری

850,0008,873,15411,864,4715,825,7188,345,3189,366,229اوراق مشارکت

275,119,381219,191,282174,789,226137,326,879109,593,71476,048,630تسهیالت اعطایی

گذاری ها 17,765,01114,005,81410,950,10011,264,6464,368,3442,901,510سرمایه 

12,341,0889,776,8798,814,2955,786,5953,886,2153,535,219دارایی ثابت مشهود و نامشهود

9,758,13911,096,1166,271,9411,699,0596,492,0463,992,848سایر حساب های دریافتنی

7,639,8043,886,9963,600,7922,287,7701,533,133517,022سایر دارایی ها

444,243,740377,270,230297,081,643221,808,446179,227,880122,632,927دارایی ها:

بدهی ها:

13,982,17413,838,7784,470,3146,097,1612,958,9432,089,250بدهی به بانك مرکزی

9,726,11916,759,49117,418,5588,985,6939,563,8524,928,493سپرده های دیداری

4,969,7006,217,2963,713,8872,847,4631,639,356921,720سپرده های قرض الحسنه پس انداز 

گذاری مدت دار 321,163,022261,753,522194,370,303144,461,548123,515,74996,751,649سپرده های سرمایه 

19,845,19520,085,02722,454,80614,817,7727,428,5544,521,562سایر سپرده ها

1,358,3052,043,6485,055,9693,120,935380,003499,582مالیات پرداختنی

5,671,1514,087,0904,501,4683,061,3762,354,020566,959ذخایر و سایر بدهی ها

376,715,666324,784,852251,985,305183,391,948147,840,477110,279,215جمع بدهی ها:

حقوق صاحبان سرمایه:

42,000,00030,000,00030,000,00027,258,00023,100,0007,700,000سرمایه

9,864,7597,968,3545,618,0303,631,0452,155,6331,245,958اندوخته قانونی

3,288,2522,656,1181,872,6771,210,348718,544415,320سایر اندوخته ها

12,375,06311,860,9067,605,6316,317,1055,413,2262,992,434سود انباشته

67,528,07452,485,37845,096,33838,416,49831,387,40312,353,712جمع حقوق صاحبان سهام:

444,243,740377,270,230297,081,643221,808,446179,227,880122,632,927جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام:
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خالصه عملکرد سود و زیان طی سال های 1388 لغایت 1393 به شرح زیر می باشد:

139313921391139013891388درآمد های مشاع:

55,267,61542,604,30532,063,45924,137,33518,129,65116,089,314سود تسهیالت اعطایی

1,007,2671,228,0342,142,3691,314,9461,804,5601,130,492سود اوراق مشارکت

سود حاصل از سرمایه گذاری ها     
و سپرده گذاری ها

10,411,3847,130,7304,839,4593,773,0612,529,3011,125,210

66,686,26650,963,06939,045,28729,225,34222,463,51218,345,016درآمد های مشاع:

سهم سپرده گذاران از درآمدهای 
مشاع

)51,127,931()35,736,051()24,882,089()19,078,331()15,519,190()13,463,997(

کسری)مازاد( سود علی الحساب 
گذاران پرداختی به سپرده 

)1,797,695()93,780()145,051()168,940(613,722426,186

سهم بانك از درآمدهای مشاع 
)شامل حق الوكاله(

15,558,33515,227,01814,163,19810,147,0116,944,3224,881,019

درآمدهای غیر مشاع:

سود حاصل از سرمایه گذاری ها     
و سپرده گذاری ها

445,94191,497142,83861,24559,2141,678

کارمزد 5,486,9266,075,3774,863,5552,335,7861,909,9801,389,124درآمد 

---74,79513,8458,572نتیجه مبادالت ارزی

1,343,668971,215382,804748,575374,632241,912سایر درآمدها

7,351,3307,151,9345,397,7693,145,6062,343,8261,632,714درآمدهای غیر مشاع:

22,909,66522,378,95219,560,96713,292,6179,288,1486,513,733جمع درآمد ها

کسر می شود هزینه ها:

)580,679()732,352()982,354()1,331,097()1,863,481()2,418,754(      هزینه های همکاران

)612,693()840,510()1,172,404()1,400,299()1,709,348()2,263,952(هزینه های اداری و عمومی

)1,643,800()1,157,903()775,944()1,847,631()870,360()2,928,697(هزینه مطالبات مشکوك الوصول

)128,306()247,957()202,095()792,800()1,065,474()1,345,780(هزینه های مالی

)2,965,478()2,978,722()3,132,797()5,371,827()5,508,663()8,957,183(كسر می شود هزینه ها:

کسر مالیات 13,952,48216,870,28914,189,14010,159,8206,309,4263,548,255سود قبل از 

)176,068()244,930()323,741()942,572()1,201,458()1,309,786(مالیات

12,642,69615,668,83113,246,5689,836,0796,064,4963,372,187سود خالص

كسر       سود هر سهم بعداز 
)EPS( مالیات

301 .02522.29441.55360.85262.53437.95

17
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تحلیل وضعیت مالی بانک 

ح زیر می باشد: وضعیت اقالم مقایسه ای بانک به شر

  سپرده ها:    

میزان سپرده های بانک در پایان سال 1393 مبلغ 355.704 میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با سال قبل به میزان 16.69 درصد رشد داشته است. 
که در جدول زیر نشان داده شده است، حدود 90.29 درصد کل سپرده ها بوده است. الزم به ذکر است که سپرده های مدت دار بانک همان طور 

جدول مقایسه ای سپرده ها

ح 139313921391139013891388درصد از کلشر

4,928,493 9,563,852 8,985,693 17,418,558 16,759,491 9,726,119 2.73 %سپرده های دیداری

سپرده های                   
921,720 1,639,356 2,847,463 3,713,887 6,217,296 4,969,700 1.40 %قرض الحسنه پس انداز 

96,751,649 123,515,749 144,461,548 194,370,303 261,753,522 321,163,022 90.29 %سپرده های مدت دار

4,521,562 7,428,554 14,817,772 22,454,806 20,085,027 19,845,195 5.58 %سایر سپرده ها

107,123,424 142,147,511 171,112,476 237,957,554 304,815,336 355,704,036 100 %جمع سپرده ها

32.64%32.70%20.38%39.06%28.10%16.69%*درصد رشد

ح زیر می باشد: وضعیت اقالم مقایسه ای بانک به شر

نمودار مقایسه ای جمع سپرده ها

میلیون ریال
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150.000,000
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0
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142,147,511

107,123,424

171,112,476

237,957,554

304,815,336

355,704,036
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مقایسه سپرده های بانک پاسارگاد و سیستم بانكی

جدول مقایسه ای جمع سپرده ها

340,000,000

320,000,000

300,000,000

280,000,000

260,000,000

240,000,000

220,000,000

2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

180,000,000

1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0

1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0

1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0

8 0 . 0 0 0 , 0 0 0

6 0 . 0 0 0 , 0 0 0

4 0 . 0 0 0 , 0 0 0

2 0 . 0 0 0 , 0 0 0

0

سایر سپرده هاسپرده های مدت دارسپرده های قرض الحسنه پس اندازسپرده های دیداری

144,461,548

123,515,749

261,753,522

321,163,022 

گردیده است. نمودار مقایسه ای انواع سپرده ها در نمودار زیر ارائه 

گردیده است. کل سیستم بانکی از سایت بانک مرکزی )www.cbi.ir(  دریافت  *  اطالعات سپرده های 

ال
 ری

ون
میلی

میلیون ریال
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ح 139313921391139013891388شر

355,704304,815237,958171,112142,148107,123سپرده های بانک پاسارگاد

کل سیستم بانکی * 8,192,7616,844,1664,977,2623,866,9883,187,6712,424,442سپرده های 

کل     نسبت سپرده های بانک پاسارگاد به 
4.42 %4.46 %4.42 %4.78 %4.45 %4.34 %سپرده های سیستم بانکی
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  تسهیالت 
خالص تسهیالت بانک در سال 1393 مبلغ 275.119 میلیارد ریال بوده که به میزان 25.52 درصد نسبت به سال 1392 رشد داشته است. الزم به ذکر 
که تسهیالت اعطایی بانک در سال 1392 مبلغ 219.191 میلیارد ریال بوده است. در جدول زیر تسهیالت خالص بانک از سال 1388 الی 1393  است 

مقایسه شده است.

جدول مقایسه ای تسهیالت

نمودار مقایسه ای تسهیالت در سال های 1388 الی 1393 به شکل زیر می باشد.

نمودار مقایسه ای تسهیالت

300,000,000

250,000,000

200.000,000

150.000,000

100.000,000

50.000,000

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

109,593,714
76,048,630

219,191,282

137,326,879

174,789,226

275,119,381

میلیون ریال                                                                      مقایسه تسهیالت بانک پاسارگاد و سیستم بانكی

گردیده است. کل سیستم بانکی از سایت بانک مرکزی )www.cbi.ir(  دریافت  *  اطالعات تسهیالت 

ح 139313921391139013891388شر

275,119219,191174,789137,327109,59376,049تسهیالت بانک پاسارگاد

کل سیستم بانکی * 6,739,7445,719,2604,390,6423,803,7183,177,8952,289,615تسهیالت 

کل تسهیالت  نسبت تسهیالت بانک پاسارگاد به 
3.32 %3.45 %3.61 %3.98 %3.83 %4.08 %سیستم بانکی

میلیون ریال

ح 139313921391139013891388شر

275,119,381219,191,282174,789,226137,326,879109,593,71476,047,630جمع تسهیالت

18.8 %44.11 %25.31 %27.28 %25.40 %25.52  %درصد رشد
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  حقوق صاحبان سهام:
که با افزایش 28.66 درصدی به مبلغ 67.528 میلیارد  کل حقوق صاحبان سهام بانک در سال 1392 مبلغ 52.485 میلیارد ریال بوده است  جمع 

ریال در پایان سال 1393 رسیده است.

تغییرات جمع حقوق صاحبان سهام بانک پاسارگاد طی سال های 1388 الی 1393 در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

در جدول زیر تغییرات تسهیالت از نظر وضعیت سررسید آن و همچنین درصد آن از کل تسهیالت نشان داده شده است.

1393عنوان
درصد 

از کل 
تسهیالت

1392
درصد 

از کل 
تسهیالت

1391
درصد 

از کل 
تسهیالت

1390
درصد 

از کل 
تسهیالت

1389
درصد 

از کل 
تسهیالت 

93.37 %94.34108.176.733 %94.25135.614.684 %94.13172.552.538 %94.51215.047.172 %272.044.848تسهیالت جاری

تسهیالت             
سر رسید گذشته

2.101.486% 0.733.386.180% 1.482.207.606% 1.211.459.937% 1.021.026.788% 0.89

2.29 %2.392.647.614 %2.483.441.500 %1.504.549.011 %1.453.427.922 %4.186.379تسهیالت  معوق 

تسهیالت 
مشکوک الوصول

9.518.489% 3.316.606.985% 2.893.767.743% 2.063.234.682% 2.254.012.991% 3.46

جمع کل 
تسهیالت

287.851.202% 100228.468.259% 100183.076.898% 100143.750.803% 100115.864.126% 100

ذخیره مطالبات 
مشکوک الوصول

10.742.251% 3.737.813.555% 3.426.943.194% 3.795.095.562% 3.544.319.619% 3.73

گذشته، معوق و مشكوک الوصول بانک نسبت مطالبات سررسید 

حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال

میلیون ریال

139313921391139013891388شرح

67,528,07452,485,37945,096,33838,416,49831,387,40312,353,712حقوق صاحبان سهام

21.95 %154.07 %22.39 %17.39 %16.39 %28.66 %درصد رشد
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نمودار مقایسه ای حقوق صاحبان سهام

20.000,000

18.000,000

16.000,000

14.000,000

12.000,000

10.000,000

8 . 0 0 0 , 0 0 0

6 . 0 0 0 , 0 0 0

4 . 0 0 0 , 0 0 0

2 . 0 0 0 , 0 0 0

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

2,901,510
4,368,344

11,264,646 10,950,100

14,005,814

17,765,011

گذاری نمودار مقایسه ای سرمایه 

گذاری ها:   سرمایه 
که نسبت به سال 1392 حدود 26.84 درصد رشد داشته است. گذاری های بانک در سال 1393 به مبلغ 17.765 میلیارد ریال بوده است  سرمایه 

ح 139313921391139013891388شر

گذاری ها 17,765,01114,005,81410,950,10011,264,6464,368,3442,901,510سرمایه 

14.72 %50.55 %157.87 %-2.79 %27.91 %26.84 %درصد رشد

گذاری ها میلیون ریالسرمایه 

1388

12,353,712

31,387,403
38,416,498

45,096,338
52,485,379

67,528,074
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  دارایی ها:
که رشد 17.75 درصدی نسبت به سال 1392 داشته است. جمع دارایی های بانک در سال 1393 به مبلغ 444.243 میلیارد ریال رسیده است 

میلیون ریالجمع دارایی ها

ح 139313921391139013891388شر

444,243,740377,270,230297,081,643221,808,446179,227,880122,632,927جمع دارایی ها

29.05 %46.15 %23.76 %33.94 %26.99 %17.75 %درصد رشد

  درآمد ها:
که نسبت به سال قبل 27.40 درصد رشد داشته است.  جمع درآمدهای بانک در سال 1393 مبلغ 74.037 میلیارد ریال بوده است 

میلیون ریال                                                                                                                                            جمع درآمد ها

ح 139313921391139013891388شر

74,037,59658,115,00344,443,05632,370,94824,807,33819,977,730جمع درآمد

54.10%24.17%30.49%37.29%30.76%27.40%درصد رشد

نمودار مقایسه ای جمع دارایی ها در سال های  1388 الی 1393 به شکل زیر می باشد.
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300.000,000

250.000,000

200.000,000

150.000,000

100.000,000

50.000,000

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

221,808446

297,081,643

444,243,740

نمودار مقایسه ای جمع دارایی ها

179,227,880

377,270,230

122,623,927
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نمودار مقایسه ای جمع درآمد

تغییرات جمع درآمدها از سال 1388 الی 1393 در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد.

80.000,000

70.000,000

60.000,000

50.000,000

40.000,000

30.000,000

20.000,000

10.000,000

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

32,370948
24,807,338

58,115,003

19,977,730

44,443,056

74,037,596

  سود خالص:
کاهش 19.31 درصدی به مبلغ 12.642 میلیارد ریال در  که با  کل سود خالص بانک در سال 1392 مبلغ 15.668 میلیارد ریال بوده است  جمع 

پایان سال 1393 رسیده است.

میلیون ریال                                                                                                                                          سود خالص

ح 139313921391139013891388شر

12,642,69615,668,83113,246,5689,836,0796,064,4963,372,187جمع سود خالص

43.78 %79.84 %62.19 %34.67 %18.29 %19.31 - %درصد رشد

تغییرات جمع سود خالص بانک پاسارگاد طبق نمودار زیر می باشد.

نمودار مقایسه ای سود خالص
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12.000,000

10.000,000

8.000,000

6.000,000

4.000,000

2.000,000

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

9,836,079

6,064,496

15,668,831

13,246,568

3,372187

12,642,696
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کفایت سرمایه   نسبت 
کلیدی مورد توجه  کفایت سرمایه طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین مطابق دانش مالی به عنوان یک شاخص  نسبت 
کافی یکی از شرایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی است و بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و  می باشد. سرمایه مناسب و 
کفایت سرمایه،  پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. نسبت 
حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، بر حسب درصد می باشد. مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری 

کفایت سرمایه بانک در پایان سال 1393 به میزان 19.84 درصد می باشد. اسالمی ایران این نسبت باید حداقل 8 درصد باشد. نسبت 

کفایت سرمایه طی سال های اخیر نمایش داده شده است. در جدول های زیر مقایسه 

كفایت سرمایه بانک در پایان سال 1393 نسبت 

کفایت سرمایه                                                                                                                          )میلیارد ریال(                                                                                                                                          

ح 139313921391139013891388شر

30,00030,00030,00027,25823,1007,700سرمایه پرداخت شده

-----12,000علی الحساب افزایش سرمایه

9,8647,9685,6183,6312,1561,246اندوخته قانونی

3,2882,6561,8731,210719415سایر اندوخته ها

12,37511,8617,6066,3175,4752,992سود انباشته

67,52852,48545,09638,41631,45012,353جمع )سرمایه اصلی(

4,4043,4055,1513,2132,4381,613ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول

)559()704()1017()2362(--مازاد بر 1.25 درصد دارایی های موزون شده برحسب ریسک

4,4043,4052,7882,1961,7341,054سرمایه تكمیلی

71,93255,89147,88540,61233,18313,407جمع )سرمایه پایه(

362,520296,423223,079175,650138,71984,285دارایی های موزون شده به ریسک

كفایت سرمایه)درصد( 15.91%23.92%23.12%21.47%18.85%19.84%نسبت 
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سرمایه انسانی

با توجه به گسترش بانک و ضرورت تأمین سرمایه انسانی شایسته و کارآمد، در سال 1393 نیز همانند سال های گذشته برنامه ریزی دقیقی به منظور 
گرفته است. ترکیب  تأمین این نیاز اصلی صورت پذیرفت. ضمنا با افزایش تعداد همکاران، اقدامات الزم به منظور ارتقای رده های شغلی صورت 

گردیده است. همکاران در جداول زیر ارائه 

مقایسه سرمایه انسانی بانک پاسارگاد طی سال های فعالیت

ح شر
139313921391139013891388

صفستادصفستادصفستادصفستادصفستادصفستاد

-11-12-13-13-14-10دکتری

111416873617327766222521174185فوق لیسانس 

369248134923503392331304223928920522341864لیسانس

842148524093270932958931384311فوق دیپلم

5743.1115352.9515182.8784762.7564422.4823702.260جمع

كل 368534863396323229242630جمع 

كل 86%14%85%15%85%15%85%15%85%15%84%16%درصد به 

تركیب سرمایه انسانی به تفكیک جنسیت، تحصیالت و سابقه خدمت

کار سابقه 

)سال(

سایرلیسانسفوق لیسانسدکتری
جمع

مردزنمردزنمردزنمردزن

276218131913891453248 - -کمتر از 10

414- 6- 13 - -10 الی20

26- 1 -2 -1- 20 الی30

93241112427219417- بیش از 30

01028024713301520282703685جمع

 جدول مقایسه ای جایگاه های سازمانی طی دو مقطع پایان سال 1392 و 1393
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وه مالی پاسارگاد سرمایه انسانی گر

در مجموع سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد اعم از شرکت های مشمول و غیرمشمول تلفیق 29.665  نفر می باشد که به تفکیک شرکت در جدول 
زیر نشان داده شده است:

کلنام شرکت ردیف جمع 

3685بانک پاسارگاد1

7973گروه شرکت های هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )با احتساب پیمانکاران(2

11360بیمه پاسارگاد )با احتساب نمایندگی ها(3

515فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان4

838خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان5

394پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد6

84کارگزاری بانک پاسارگاد7

کاران8 46دانش پژوهان فن آور 

49لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد9

59گسترش انرژی پاسارگاد10

23مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین11

214مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد12

17بیمه اتکایی ایرانیان13

11ارزش آفرینان پاسارگاد14

14لیزینگ پاسارگاد15

4383سایر شرکت ها16

كل  29,665جمع 
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شعبه ها

ح زیر بوده است: تعداد شعبه های بانک از سال 1388 الی 1393 به شر

ح 139313921391139013891388شر

327326297296268233تعداد شعبه ها

ونیک  ی الکتر خدمات بانکدار

  خودپرداز و پایانه های فروشگاهی 

که  گسترش خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وسیعی را در این زمینه فراهم نموده است  به منظور 
ح جدول زیر می باشد: گزارش امکانات مذکور به شر طیف وسیعی از امکانات بانکداری الکترونیک را در اختیار مشتریان قرار می دهد. 

ح 139313921391139013891388شــر

POS  248,695174,954155,081128,91180,60980,653پایانه فروش

ATM  875694692631414307دستگاه خودپرداز

4,118,3803,215,4962,464,7361,795,3081,267,066947,291کارت نقدی

53,03175,54166,20849,14434,11534,193کارت اعتباری

7,968,5666,415,3344,650,4053,864,6581,648,619601,546کارت پیش پرداخت شده

700,960561,044385,142261,425162,850109,596تعداد مشتریان بانکداری مجازی

389,176353,386294,589212,796192,300156,814تعداد مشتریان دارای تلفن بانک

رشد تعداد شعبه های بانک از ابتدا تا کنون در نمودار زیر نشان داده شده است:

نمودار رشد تعداد شعبه ها

350

3 0 0

250

2 0 0

1 5 0

1 0 0

5 0

0

296

1390

297

1391

داد
عــ

ت

1393

327

1392

326

1389

268

1388

233
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کارت های نقدی در زیر نمایش داده شده است. نمودار تغییرات تعداد 

كارت نقدی
4.500,000

4.000,000

3.500,000

3.000,000

2.500,000

2.000,000

1.500,000

1.000,000

5 0 0 , 0 0 0

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

1,267,066

3,215,496

947,291

2,464,736

4,118,380

1,795,308

گردیده است. تغییرات تعداد مشتریان مجازی در نمودار زیر ارائه 

تعداد مشتریان بانكداری مجازی
8 0 0 , 0 0 0

7 0 0 , 0 0 0

6 0 0 , 0 0 0

5 0 0 , 0 0 0

4 0 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

2 0 0 , 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0

0

1388 1389 1390 1391 1392 1393

162,850
109,596

385,142

700,960

561,044

261,425

نمودار رشد تعداد پایانه های فروش طی سال های 1388 الی 1393 در نمودار زیر نشان داده شده است.

 )POS( پایانه فروش
300,000,000

250,000,000

200.000,000

150.000,000

100.000,000

50.000,000

0
1388 1389 1390 1391 1392 1393

155,081

248,695

128,911

174,954

80,653 80,609
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کنش های موفق بر حسب نوع پایانه نشان داده شده است. در جدول زیر تعداد ترا

ح پایانه های مجازیپایانه فروشگاهیخودپردازشر

کنش سال 1388 21,932,77113,638,3922,064,655تعداد ترا

کنش سال 1389 35,886,26232,194,2208,727,229تعداد ترا

کنش سال 1390 64,758,57067,525,23733,946,570تعداد ترا

کنش سال 1391 86,927,570123,581,440103,708,155تعداد ترا

کنش سال 1392 104,419,052181,058,082187,232,852تعداد ترا

کنش سال 1393 138,393,610258,787,587293,485,059تعداد ترا

ی و بین الملل  ز فعالیت های ار

خالصه وضعیت عملکرد ارزی بانک پاسارگاد از سال 1388 الی 1393 در جدول ذیل نمایش داده شده است.

ح 139313921391139013891388شــر

1,087,908551,5025,758,8543,318,582941,266255,505گشایش اعتبارات اسنادی دیداری

192,330814,095699,7432,025,6481,897,313684,065گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار

1,727518,632964,604272,665--گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس

1,280,2381,365,5976,460,3245,862,8623,803,1831,212,235جمع اعتبارات اسنادی وارداتی

256,4861,475,6771,363,044806,64373,77186,486بروات اسنادی وارداتی

3981,3113,3785,5963,1691,682گشایش اعتبارات اسنادی داخلی )میلیارد ریال(

37,518120,57792,874241,747282,000242,000ضمانت نامه های ارزی

266,694475,6601,335,6781,070,4791,173,0591,195,609حواله های وارده ارزی

1,936,6032,637,6093,256,5921,603,0331,994,749831,784حواله های صادره ارزی

هزار دالر
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اسفندماه 1393چارت سازمانی بانک پاسارگاد در سال 1393
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حمایت های مالی و مسئولیت های اجتماعی 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع مهم و رو به توجه در سال های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان  های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه 
کرده اند. اروپا، استاندارد هایی را در این زمینه ارائه 

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM که بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست، در مدل الگوی تعالی خود برای سازمان  ها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
کرده است. همچنین، یکی از معیارهای نه  گانه خود برای ارزیابی شرکت  ها را به این امر  گانه خود معرفی  را به عنوان یکی از ارزش  های هشت  

کل ارزیابی یک سازمان را برای این معیار قائل است. اختصاص داده و هشت درصد از امتیاز 
توجه مدل EFQM  به مسئولیت اجتماعی شرکت  ها حاکی از حساسیت  های جامعه جهانی نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت  ها  است. سر آمدی، یعنی 
فراتر رفتن از چارچوب الزاماتی قانونی که سازمان براساس آن ها فعالیت کرده و برای درک و برآورده  سازی انتظارات ذی نفعان سازمان در جامعه، تالش می کند.

سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخالقی در 
پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجه ی ویژه به پاسخگویی اجتماعی ، ایفای نقش در فعالیت های مفید برای جامعه، مبارزه با فقر، 
کمک به اقشار ناتوان و بیماران خاص، حمایت از فعالیت های پر ریسک آموزشی و تحقیقاتی، مشارکت در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به نفع 
جامعه و حفظ ثبات زیست  بوم سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش  های این سازمان ها بیان 

کرده و از آن فراتر می روند. شده است. آن ها از طریق مراوده باز با ذی نفعان، انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت 
امروزه سازمان  ها ضمن توجه به مدیریت ریسک، درپی فرصت هایی برای تعریف پروژه  هایی با جامعه هستند که منافع دو سویه داشته و بر انگیزنده 

و نگهبان اعتماد ذی نفعان به سازمان باشد.
بانک پاسارگاد با احساس مسئولیت عمیق نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در سطح جامعه به عنوان یک سازمان بزرگ مالی و اقتصادی، تالش 
کشور مشارکت جدی و مؤثر داشته باشد.عالوه بر این، به صورت مستمر از رویدادهای مختلف اجتماعی و  نموده است در روند آبادانی و توسعه 

برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی،هنری و عام المنفعه از جمله موارد زیر حمایت و پشتیبانی می نماید.
ح های عمرانی بزرگ و ملی و همچنین ارائه تسهیالت  ح های عمرانی بزرگ و ملی:بانک پاسارگاد با تأمین مالی طر حمایت و پشتیبانی از اجرای طر

کمتر به بخش تولید جهت حمایت از این بخش و رسیدن به خودکفایی اقتصادی اقدام نموده است. خ سود  با نر
حمایت، پشتیبانی و عضویت در تشکل ها، رویدادهای مختلف اجتماعی و برنامه های آموزشی، فرهنگی و عام المنفعه:حمایت،پشتیبانی 
و عضویت در تشکل ها و بخش های مختلف علمی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی از اولویت های بانک پاسارگاد در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
کرده و در مدت فعالیت خود توانسته است قدم های منظم و بزرگی را بردارد.  گونه حمایت ها برنامه ریزی  که از ابتدای تأسیس برای این  می باشد 

موارد زیر تنها بخشی از فعالیت های منظم و برنامه ریزی شده بانک پاسارگاد در این زمینه می باشد.

گذشته•  کنکور سراسری در 6 سال  حمایت مادی و معنوی از نفرات برتر 

کار و تالش و خدمت به خانواده•  کثیری از زندانیان جرایم غیر عمد و بازگشت آن ها به عرصه  آزادی تعداد 

حمایت از قهرمانان ملی و ورزشی در رشته های مختلف ورزشی• 

کوه پیمایی های دسته جمعی برای همکاران جهت توسعه فرهنگ ورزش همگانی•  برگزاری راه پیمایی و 

کمک های مالی•  گروه های خاص جامعه مانند: بیماری های خاص و نیازمندان  حمایت داوطلبانه بانک و همکاران از 

گو مارادونا هستم•  غ بلورین جشنواره فجر(، ملبورن، ساعت صفر، بهمن، من دیه  گذاری در فیلم های طبقه حساس)برنده سیمر سرمایه 

برقراری ارتباط با بیش از 300 مدیر روابط عمومی سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی به منظور تبادل دانش و اطالعات • 

سرمایه گذاری و حمایت از برنامه های زیست محیطی، حفاظت از پارک های طبیعی با همکاری انجمن های ذی ربط مانند انجمن پایش گران محیط زیست• 

تأسیس و راه اندازی دانشگاه تخصصی خاتم• 

کشتی آزاد و فرنگی•  حمایت از تیم ملی 

گذاران بانک•  ارائه خدمات رایگان بیمه ای به سپرده 

ــای علمـــی و آموزشـــی )%46(،  ــه هـ ــئولیت هـــای اجتماعـــی در زمینـ ــتای ایفـــای مسـ ــارگاد در راسـ * تفکیـــک نـــوع حمایـــت هـــای مالـــی بانـــک پاسـ
ورزشـــی )44%(، انســـان دوســـتانه )5%(، فرهنگـــی و هنـــری )4%( و محیـــط زیســـت )1%( مـــی باشـــد.
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اهم افتخارات  داخلی کسب شده توسط بانک  پاسارگاد  تا  پایان سال 1393 

کنندهعنوان تندیس / تقدیرنامه سازمان /  مقام اهدا 

كارگروه مدیریت فاوا ریاست جمهوریتندیس جشنواره اقتصاد و تجارت الکترونیکی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانیتندیس سازمان برگزیده همایش روز ملی  ارتقای سالمت اداری

چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وریتندیس ملی بهره وری چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری به عنوان سازمان بهره ور

انجمن ملی بهره ورینشان زرین بنگاه همگام با بهره وری

دبیرخانه جایزه سالمت اداری )وزارت دادگستری(تندیس زرین جایزه مدیریت سالمت  اداری )سازمان ناب(

مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتینشان برنزی تعالی منابع انسانی

دبیرخانه  TOPEX  برترین شركت های ایرانتندیس برترین شرکت ایران در زمینه حمایت از فرهنگ و هنر

هوشمند تدبیر )وزارت صنعت، معدن و تجارت(قهرمان صنعت جمهوری اسالمی ایران

دبیرخانه جایزه مدیریت مالیتندیس سیمین چهارمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران

گروه بین المللی معاصراننشان و تندیس برند سالم

مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانیتندیس بلورین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1392

شركت اطالع رسانی خدمات بورسغرفه برتر هشتمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه

دبیرخانه جایزه ملی تعالی منابع انسانینشان برنز چهار ستاره سرآمدترین سازمان ایرانی در تعالی منابع انسانی

هیات امنای آثار استاد بدیع الزمان فروزان فرتندیس دومین جشنواره جایزه بدیع الزمان فروزان فر

کیفیت مدیریت سالمت اداری دبیرخانه جایزه مدیریت سالمت اداریتندیس جایزه سازمان برتر در راهبری و 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیتندیس جشنواره علوم پزشکی رازی به عنوان سازمان حامی پژوهش

HSE موسسه پردیس شریفتندیس زرین اجالس جهانی حامیان محیط زیست با رویکرد

دبیرخانه جایزه مدیریت مالیتندیس زرین و نشان جایزه مدیریت مالی ایران

سازمان مدیریت صنعتیکسب رتبه 20 بین  100 شرکت برتر ایران

مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانیتندیس سیمین جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 1393
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اهم افتخارات  داخلی کسب شده توسط بانک  پاسارگاد  تا  پایان سال 1393 

کنندهعنوان تندیس/تقدیرنامه سازمان/مقام اهدا 

ACS Registrarsکسب استاندارد ISO 10004 در حوزه سنجش رضایت مشتریان

5002IUI )گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه1 )الماس  دریافت 
 در خصوص بانکداری مجازی بانک پاسارگاد

اتحادیه بین المللی ابداعات و اختراعات و نوآوری های صنعتی

ISO10015:1999 گواهی نامه انطباق نظام مدیریت آموزشی با استانداردIMQ كادمی آ

موسسه بنكربانک اسالمی برتر سال 2013

موسسه بنكربانک برتر سال 2013 جمهوری اسالمی ایران

Make Award 2013 ،برگزیده شدن به عنوان یکی از سازمان های دانشی برترMake دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از جایزه جهانی

کیفیت و پرستیژ تجاری کسب تندیس زرین جایزه 
Otherways Management and Consulting 

Association of France-Paris 

ACS Registrarsتمدید استاندارد ISO:10004 در حوزه سنجش رضایت مشتریان

کیفیت و پرستیژ تجاری کسب تندیس زرین جایزه 
 Otherways Management and Consulting Association of

France-Paris

For Best HR Organization to Work تندیس و تقدیرنامهAsia Pacific HRM congress

Award for Managing Health at Work تندیس و تقدیرنامهAsia pacific HRM congress

Bank of The Year  2014-IRANIntercontinental  Finance Magazine Global Awards 2014

مؤسسه بنكربانک اسالمی برتر ایران در سال 2014

مؤسسه بنكربانک برتر سال 2014 جمهوری اسالمی ایران



35

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

یسک  یت ر مدیر

کشور با چالش های متعددی رو به رو است. تقابل عامل های  صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی، پولی و مالی 
که نیازمند مدیریت مناسب می باشد. مدیریت ریسک فرایندی است  محیطی و انتظار ذی نفعان برای بانک ها ریسك هایی را پدید می آورد 
گاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها  کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آ که هدف آن 
مجموعه  و  مقررات  و  قوانین  تدوین  طریق  از  خود  نظارتی  وظایف  راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  منظور  همین  باشد.به  می 

کشور داشته است.  رهنمودهایی همواره سعی در ارتقای سطح مدیریت ریسک در نظام بانکی 

کنترل و مدیریت انواع ریسک های پیش روی خود اهمیت قابل توجهی برای این مقوله قائل شده و همواره سعی در  بانک پاسارگاد نیز در راستای 
ح ذیل می باشد: مدیریت مؤثر انواع ریسک ها داشته است. تاریخچه اهم اقدامات انجام شده در این خصوص در بانک پاسارگاد به شر

مطالعات مقدماتی  

کمیته عالی مدیریت ریسک-ایجاد اداره مدیریت ریسک در ساختار سازمانی بانک تشکیل   

تشکیل معاونت مطالعات اقتصادی و بانکی- فعال تر شدن اداره مدیریت ریسک  

گروه های فرعی/کارشناسی مدیریت ریسک کار  فعال نمودن   

سازگار نمودن مدیریت ریسک براساس سند استراتژی  

)ERM( شروع طراحی سیستم جامع مدیریت ریسک در بانک  

گروه عملیاتی، نقدینگی، اعتباری  ریسک ها در بانک پاسارگاد طبق رهنمود های بانک مرکزی و استاندارد ها و بهترین تجارب بین المللی به چهار 
کنون بانک پاسارگاد در  گیرند. هم ا کدام به طور مجزا با رصد شاخص هایی، مورد نظارت و مدیریت مداوم قرار می  و بازار تقسیم بندی شده و هر 
تالش است تا با اتمام پروژه مدیریت ریسک جامع منطبق با آخرین استانداردهای بین المللی به شناسایی و مدیریت دقیق تر ریسک های پیش 

روی خود بپردازد تا در این زمینه نیز به یکی از بانک های پیشروی این صنعت تبدیل شود.
گرفته در طول سال 1393 در حوزه مدیریت ریسک به قرار ذیل می باشند: مهم ترین اقدامات انجام 

کمیته عالی•  گزارش  ها و پیشنهادها جهت بررسی در  گروه های فرعی مدیریت ریسک و ارائه  کار  تشکیل 

کارت های امتیازی متوازن حوزه مدیریت ریسک•  تدوین و بازنگری استراتژی ها و 

کمیت شرکتی •  کمیته عالی جهت مطابقت بیشتر با اصول حا تغییر در ترکیب اعضای 

بررسی و تجدیدنظر در سامانه اعتبار سنجی • 

ح وظایف اداره مدیریت ریسک•  تصویب شر

کره، انعقاد قرارداد و شروع پروژه طراحی سیستم جامع مدیریت ریسک در بانک )ERM( و برگزاری بیش از 70 جلسه شناخت و جلسه های •  مذا
 ERM آموزشی برای طراحی نرم افزار

:1 3 8 4

:1386

:1 3 9 0

:1 3 9 1

:1 3 9 2

:1 3 9 3
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یسک  یت ر اهم برنامه های آتی  مدیر

عالوه بر فعالیت های ذکر شده، بانک پاسارگاد در تالش است تا با اجرای برنامه هایی در سال پیش رو به ارتقای میزان اثربخشی مدیریت ریسک 
بپردازد.در این راستا موارد زیر جهت اجرا در سال 1394 برنامه ریزی شده اند:

گزارش بررسی جامع وضعیت انواع ریسک ها در بانک پاسارگاد •  تهیه 

کاهش انواع ریسک ها•  بررسی شیوه های بهبود نحوه تعامل اداره مدیریت ریسک و مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی در جهت 

گزارش پیشرفت•  پیاده سازی مراحل مختلف ERM و ارائه 

نظر سنجی از شعبه ها در مورد انواع ریسک ها)شناسایی ریسک و اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک(• 

ارتقای سیاست های مدیریت ریسک در بانک و ارائه پیشنهادهای سیاستی• 

ح مختلف سازمان با همکاری مدیریت امور توسعه سرمایه انسانی•  برنامه ریزی ارائه آموزش مدیریت ریسک به سطو

تکمیل و ارتقای فرایندهای مدیریت ریسک• 

شرکت در فرایند تعالی سازمانی از منظر مدیریت ریسک• 

زه  با  پول شویی مبار

کارایی و صحت سیستم داخلی و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرایی و حصول اطمینان دقیق  کفایت،  ارزیابی  در راستای وظایف محوله و 
فعالیت های بانک با مفاد قانون، آیین نامه و مقررات ابالغی از سوی نهادهای نظارتی )بانک مرکزی و مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی( و 
توصیه های مقامات ذی ربط  و برای اطمینان از مبارزه با پول شویی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی، اهم اقدامات انجام شده 

که در سال 1394 نیز تداوم خواهد یافت : ح زیر بوده  در سال 1393 به شر

کشور و پایگاه ملی اشخاص خارجی به منظور انجام استعالم احراز هویت و اصالت مدارک آن ها.•  ارتباط با سامانه های سازمان ثبت احوال 

کشور جهت شناسایی و اخذ شماره شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی.•  کلیه شعبه ها به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی  امکان دسترسی 

کشور.•  گروهی مشتریان از سامانه سازمان ثبت احوال  امکان انجام استعالم 

گزارش ها.•  گزارش های مبادالت نقدی بیش از سقف مقرر در سیستم فناپ و عدم ارسال فیزیکی  امکان ثبت و تهیه چاپ از 

گزارش های مبادالت نقدی و معامالت مشکوک که توسط شعبه ها در پورتال ثبت شده به طور روزانه بررسی و ویرایش و به مرکز اطالعات مالی •  کلیه 
گردیده است. و مبارزه با پول شویی ارسال 

کنترل سیستمی •  گردیده به منظور مراقبت و  که به طور ماهیانه از سوی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی واصل  مشخصات افراد مظنون 
آن ها، در سیستم بانکداری جامع فناپ ثبت، نگهداری و به روز رسانی شده است.

پاسخ به استعالم های مربوط به معامالت مشکوک که از طریق مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی و بانک مرکزی ارجاع گردیده، مطابق فرمت • 
گردیده است. تعیین شده ارائه 
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کنترلی و نظارتی از شعبه ها.•  انجام بازرسی های حضوری و غیرحضوری و اقدامات 

گردیده است.•  گزارش مبادالت نقدی الزامی  به منظور حصول اطمینان دقیق از سالمت واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر، تکمیل فرم های 

گردیده است .•  کلیه همکاران در رابطه با مبارزه با پول شویی راه اندازی  سامانه جامع اداره مبارزه با پول شویی به منظور اطالع رسانی به 

گون، قوانین و آیین نامه های مرتبط با مبارزه با •  گونا  به منظور اطالع رسانی در مورد مدارک مورد نیاز و شفاف سازی اذهان عمومی از روش های 
پول شویی در وب سایت بانک پاسارگاد قرار داده شده است .

کارایی نظام مبارزه با پول شویی و امکان بازسازی •  تهیه و پیاده سازی نرم افزار های مربوط به اصالح فرایند ها به منظور ارتقای سطح اثر بخشی و 
کنش های مربوط به یک عملیات،  که بتوان با تشکیل یک زنجیره به هم پیوسته و متوالی از مجموعه ترا کنش ها و عملیاتی  نظام مند تمامی ترا

مسیر نقل و انتقال وجوه مورد نظر را ردیابی و ابزارهای پرداخت آن را شناسایی نمود.

که ناقص ثبت شده بودند، لیست •  کدپستی مشتریانی  گیر )شماره یا شناسه ملی و شماره اختصاصی اتباع خارجی ( و  به منظور رفع نقص شماره فرا
گردیده است. گرفته و تعداد قابل توجهی از آن ها رفع  مربوطه به طور ماهیانه به روز رسانی شده و در اختیار شعبه های ذی ربط قرار 

که توسط مرکز اطالعات مالی و مبارزه با •  کارگاه ها و دوره های آموزش مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پول شویی و جلساتی  در 
پول شویی برگزار شده حضور داشته و برای افزایش سطح اطالعات همکاران شعبه ها نیز، جزوات و مطالب آموزشی و بخشنامه های مرتبط بانک 

مرکزی تهیه و در اختیار آن ها قرار داده شده است .

گردیده بررسی و پاسخ الزم ارائه  شده است .•  که از سوی مدیریت محترم امور بین الملل ارجاع  کارگزار  پرسش نامه های مربوط به بانک های 

نرم افزارهای  مربوط به فاز اول مبارزه با پول شویی )AML( تهیه و پیاده سازی شده است .• 

گردیده است .•  کلیه تکالیف تعیین شده توسط مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پول شویی در مدیریت پروژه، به موقع انجام 

تصویب صورت های مالی

صورت های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1393، تهیه و ارائه شده توسط هیأت مدیره، از سوی مؤسسه ایران مشهود به عنوان بازرس و حسابرسان 
گزارش آن به استحضار مجمع خواهد رسید. از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک تقاضا دارد پس از  که  گرفته است  مستقل مورد رسیدگی قرار 
گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام را همراه با صورت های مالی شامل ترازنامه و  گزارش بازرس و حسابرسان مستقل،  استماع 
ج در ماده 116 الیحه  گردش وجوه نقد برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 و در اجرای مقررات مندر صورت سود و زیان و صورت 

اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند سال 1347 مورد تصویب قرار دهند.

تصویب معامالت مشمول ماده  129  قانون تجارت

ج در یادداشت های پیوست صورت های مالی، مطابق با مقررات مربوطه به بازرس قانونی اعالم  کلیه معامالت مشمول ماده  129  قانون تجارت مندر
کلیه معامالت  گرفته است. هیأت مدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا دارد  کلیه این معامالت در روال عادی فعالیت بانك صورت  شده و 

موضوع ماده 129را مورد تصویب قرار دهد. 
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گزارش هیأت مدیره

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود 

ج در اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد مواد 240،140،134 و 241  الیحه قسمتی از قانون تجارت مصوب  هیأت مدیره با توجه به مقررات مندر
24 اسفند 1347 تقسیم سود قابل تخصیص را به صورت ذیل پیشنهاد می نماید:

ح شــر
بانک

به ازای هر سهم )ریال(میلیون ریال

12,402,603295.30سود خالص تلفیقی سهم بانک

12,642,696301.02سود خالص بانک

1,896,40445.15اندوخته قانونی

632,13515.05اندوخته احتیاطی

10,114,157240.81سود قابل تقسیم از محل سود سال جاری

)DPS(  ؟؟سود سهام پیشنهادی

  انتخاب بازرس قانونی
باتوجـه بـه اتمـام دوره یکسـاله بازرسـان محتـرم قانونـی، مجمـع عمومـی محتـرم نسـبت بـه انتخـاب بازرسـان بانـک بـرای یـک سـال دیگـر اتخـاذ 

تصمیـم نمایـد.

کثیر االنتشار   روزنامه 
کثیراالنتشار را به عنوان روزنامه های رسمی بانک دارد. از اعضای محترم مجمع عمومی درخواست تعیین روزنامه های 

  حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره 
مبلغ حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره در سال 1394 برای چهار جلسه در ماه و  همچنین پاداش هیأت مدیره جهت عملکرد سال 

گرفته می شود. 1393 طبق نظر مجمع عمومی محترم در نظر 

با تقدیم احترام

هیأت مدیره
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سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

مجمع عمومی  عادی صاحبان سهام

با احترام 
گروه به همراه صورت های مالی بانک پاسارگاد - سهامی عام )شرکت اصلی( مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ  به پیوست صورت های مالی تلفیقی 

 29 اسفند ماه 1393را تقدیم می نماید. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است: 

گروه : الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی 
ترازنامه تلفیقی

صورت سود )زیان( تلفیقی
گردش حساب سود )زیان( انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب - صورت های مالی اساسی بانک پاسارگاد )شرکت سهامی عام(:
ترازنامه

صورت سود )زیان(
گردش حساب سود )زیان( انباشته

صورت جریان وجوه نقد 

پ - یادداشت های توضیحی:
تاریخچه فعالیت

مبنای تهیه صورت های مالی
مبانی  تلفیق

خالصه اهم رویه های حسابداری 
ج  در صورت های مالی و سایر اطالعات مالی  یادداشت های مربوط به اقالم مندر

صورت های مالی تلفیقی گروه و صورت های مالی بانک پاسارگاد )شرکت سهامی عام( بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه  و در تاریخ 1394/04/06 
به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
وه و شركت اصلی صورت های مالی تلفیقی گر

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

کاظم میرولد سید 

مجید قاسمی

احمد وادی دار

ذبیح اله خزائی

کامران اختیار

مصطفی بهشتی روی

داود مجتهد

رییس هیأت مدیره

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

موظف

غیرموظف

امضاء)موظف/غیرموظف(سمتاعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

58
59
59

60 - 63
64 - 111

شماره صفحه

54 - 55
56
56
57

50 - 51
52
52
53
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1393/12/29

میلیون ریال

4,116,194
45,537,736
72,962,064

850,000
238,919,260

16,775,609
12,739,758

5,422,363
2,321,680

14,430,741
80,321,276

4,891,204
14,137,846

1,801,742

)تجدید ارایه شده(

1392/12/29

میلیون ریال

2,752,415
35,840,108

72,867,881
8,873,154

195,035,062
12,222,544
10,433,306
1,735,538

621,737
9,328,338

53,212,588
3,474,410

10,025,323
2,433,359

دارایی ها

 دارایی ها :
موجودی های نقد

مطالبات از بانک مرکزی ج.ا.ا
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

اوراق مشارکت
تسهیالت اعطایی 

حساب ها و اسناد دریافتنی
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

کاال موجودی مواد و 
سفارشات و پیش پرداخت ها

سرمایه گذاری ها
دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود
سایر دارایی ها

سرقفلی

یادداشت

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

جمع دارایی ها
اقالم زیر خط:

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
تعهدات بابت ضمانت نامه ها

سایر تعهدات

55-1
55-2
55-3

515,227,473

70,830,858
38,696,905

814,531

418,855,763

64,908,015
36,570,249

2,699,579

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
ترازنامه تلفیقی

یخ 29 اسفند ماه 1393 در تار
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سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

)تجدید ارایه شده(

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

بدهی ها :
بدهی به بانک مرکزی

سپرده های دیداری
سپرده های پس انداز قرض الحسنه و مشابه

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
سایر سپرده ها

حساب ها و اسناد پرداختنی
ذخایر و سایر حساب های پرداختنی

تسهیالت مالی دریافتی
پیش دریافت ها

ذخیره مالیات عملکرد
سود پرداختنی به سپرده گذاران

سود سهام پرداختنی
ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام :

سرمایه )30.000 میلیون سهم 1.000 ریالی تمام پرداخت شده(
علی الحساب افزایش سرمایه

اندوخته قانونی
اندوخته احتیاطی

سود انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی

سهم اقلیت
جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
اقالم زیر خط

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
تعهدات بابت ضمانت نامه

سایر تعهدات

یادداشت

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34

35

55-1
55-2
55-3

1393/12/29

میلیون ریال

13,982,174
9,726,119
4,969,700

317,372,523
12,815,322
18,205,164

23,777,282
14,380,676

1,227,169
2,250,370
7,029,512

955,592
629,120

427,320,723

30,000,000
12,000,000

9,864,758
3,288,253

17,372,856
72,525,867

15,380,883
87,906,750

515,227,473

70,830,858
38,696,905

814,531

1392/12/29

میلیون ریال

13,838,778
16,759,491

6,217,296
258,001,401

13,705,114
11,922,819

17,697,254
5,253,889

667,309
2,634,188
5,818,230

163,855
406,951

353,086,575

30,000,000
0

7,968,354
2,656,118

12,419,944
53,044,416

12,724,772
65,769,188

418,855,763

64,908,015
36,570,249

2,699,579

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
ترازنامه تلفیقی

یخ 29 اسفند ماه 1393 در تار
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سال 1393

میلیون ریال
درآمدها :

درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی 
گذاری گذاری و سرمایه  درآمد حاصل از سپرده 

فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
کارمزد دریافتی

نتیجه مبادالت ارزی
سایر درآمد ها

جمع درآمدها
هزینه ها :

گذاران از درآمدهای مشاع سود پرداختی به سپرده 
کاالی فروش رفته بهای تمام شده خدمات و 

هزینه های همکاران
هزینه های اداری و عمومی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه ها
جمع هزینه ها

کسر مالیات سود قبل از 
مالیات بر درآمد

سود خالص
سهم اقلیت از سود

سود هر سهم
سود هر سهم )EPS( - ریال )بر مبنای تعداد سهام(

تعداد سهام موجود در تاریخ ترازنامه - میلیون سهم

سود پایه هر سهم
سود هر سهم )EPS( - ریال )بر مبنای میانگین موزون سهام(

میانگین موزون تعداد سهام - میلیون سهم

یادداشت

36
37
38
39
40
41

42
44
45
46
47
48
49

28

14,500,938
)788,959(

)1,896,404(
)632,135(
)9,600,000(

گردش حساب سود )زیان( انباشته تلفیقی

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال

تعدیالت سنواتی )تعدیالت مالیاتی(
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

سود قابل تخصیص

تخصیص سود:
اندوخته قانونی

اندوخته احتیاطی
تقسیم سود- مصوب مجمع

سود تخصیص داده شده طی سال
سود انباشته در پایان سال

گروه از سود انباشته سهم 
سهم اقلیت از سود انباشته

33
34

50,038,537
16,247,273
39,568,231

5,747,681
74,795

1,452,463

)50,020,287(
)28,148,755(

)3,449,706(
)3,279,012(

)2,619,733(
)2,511,401(

)5,494,012(

)تجدید ارایه شده(

سال 1392

میلیون ریال

38,593,995
9,887,942
22,418,650
6,295,722

13,845
1,175,278

78,385,432

)34,847,819(
)13,510,319(
)2,414,704(
)2,059,612(
)543,474(

)1,573,256(
)3,404,600(

)58,353,784(
20,031,648
)1,697,973(

18,333,675
2,412,156

530/72
30,000

530/72
30,000

15,926,903

13,711,979
29,638,882

)12,128,539(
17,510,343

17,372,856
137,488

18,333,675
10,467,172

)4,445,311(
6,021,861

24,355,536

)2,350,325(
)783,442(

)7,509,790(
)10,643,557(
13,711,979

12,419,944
1,292,036

 

113,128,980

)95,522,906(
17,606,074

)1,679,171(
15,926,903

3,524,300

295/30
42,000

413/42
30,000

از آنجایی که اجزاي صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیالت سنواتي است، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.
یادداشت هاي توضیحي همراه جزء الینفک صورت هاي مالي است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یان تلفیقی صورت سود و ز

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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سال 1393

میلیون ریال

سال 1392

میلیون ریال

10,371,452

)2,787,637(

)2,122,754(

)21,101,788(

)15,640,727(

14,941,526

74,795

)624,406(

47,694,614

47,070,208

11,849,422

 

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: بازده سرمایه 

سود سهام دریافتی

سود سهام پرداختی

سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

گذاری ها و  جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه 

سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

گذاری: فعالیت های سرمایه 

گذاری ها و مشارکت ها وجوه دریافتی )پرداختی( بابت فروش / تحصیل سرمایه 

وجوه پرداختی بابت دارایی های ثابت مشهود

وجوه دریافتی )پرداختی( بابت فروش / خرید دارایی های نامشهود

گذاری ها وجوه دریافتی )پرداختی(حاصل از فروش / خرید سرمایه 

وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

گذاری جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه 

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تأمین مالی:

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

دریافت تسهیالت مالی

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

خ ارز تاثیرات تغییر نر

خالص افزایش )کاهش( وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادالت غیر نقدی

یادداشت

51
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586,518

)2,115,524(

)1,258,631(

2,692,149

)27,855,368(

)785,177(

3,801,045

1,045,563

4,556,108

10,385,418

49,549,175

564,602

)7,551,295(

)202,566(

)7,189,259(

)4,637,132(

926,582

)31,175,206(

)3,512,298(

10,079,183

2,287,113

)21,394,626(

16,328,158

-          

2,430,524

2,430,524

13,845

18,772,527

28,922,087

47,694,614

1,461,713

)تجدید ارایه شده(

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یان وجوه نقد تلفیقی صورت جر

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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1393/12/29یادداشتدارایی ها

)تجدید ارایه شده(

1392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها :

52,270,5171,732,000موجودی نقد

645,537,73635,840,108مطالبات از بانک مرکزی ج.ا.ا

772,962,06472,867,881مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری

8850,0008,873,154اوراق مشارکت

9275,119,381219,191,282تسهیالت اعطایی و مطالبات

119,758,13911,096,116سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

گذاری ها 1417,765,01114,005,814سرمایه 

158,271,9887,031,401دارایی های ثابت مشهود

164,069,1002,745,478دارایی های نامشهود

177,639,8043,886,996سایر دارایی ها

444,243,740377,270,230جمع دارایی ها

170,830,85864,908,015-55تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

238,696,90536,570,249-55تعهدات بابت ضمانت نامه ها

3814,5312,699,579-55سایر تعهدات

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
ترازنامه )اصلی(

یخ 29 اسفند ماه 1393 در تار
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1393/12/29یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام

)تجدید ارایه شده(

1392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

بدهی ها :

1913,982,17413,838,778بدهی به بانک مرکزی

209,726,11916,759,491سپرده های دیداری

214,969,7006,217,296سپرده های پس انداز قرض الحسنه و مشابه

گذاری مدت دار 22321,163,022261,753,522سپرده های سرمایه 

2312,815,32214,212,326سایر سپرده ها

255,118,7273,704,371ذخایر و سایر حساب های پرداختنی

281,358,3052,043,648ذخیره مالیات

گذاران 297,029,8735,872,701سود پرداختنی به سپرده 

30145,114104,530سود سهام پرداختنی

کارکنان 31407,310278,189ذخیره مزایای پایان خدمت 

376,715,666324,784,852جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

3230,000,00030,000,000سرمایه )30.000 میلیون سهم 1.000 ریالی تمام پرداخت شده(

12,000,0000علی الحساب افزایش سرمایه

339,864,7587,968,354اندوخته قانونی

343,288,2532,656,118اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته ها

12,375,06311,860,906سود انباشته

67,528,07452,485,378جمع حقوق صاحبان سهام

444,243,740377,270,230جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

70,830,85864,908,015تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

38,696,90536,570,249تعهدات بابت ضمانت نامه ها

814,5312,699,579سایر تعهدات

55-1

55-2

55-3

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
ترازنامه )اصلی(

یخ 29 اسفند ماه 1393 در تار
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سال 1393

میلیون ریال
درآمدهای مشاع:

درامد حاصل از تسهیالت اعطایی
گذاری ها گذاری ها و سپرده  سود حاصل از سرمایه 

جمع درآمدهای مشاع
گذاران از درآمدهای مشاع سود پرداختی به سپرده 

سهم بانک از درآمدهای مشاع
درآمدهای غیر مشاع:

گذاری ها گذاری ها و سپرده  سود حاصل از سرمایه 
کارمزد درآمد 

نتیجه مبادالت ارزی
سایر درآمدها

جمع درآمدهای غیر مشاع
جمع درآمدها

کسر می شود:
هزینه های همکاران

هزینه های اداری
هزینه مطالبات مشکوک الوصول

هزینه های مالی
جمع  هزینه ها

کسر مالیات سود قبل از 
مالیات بر درآمد

سود خالص
سود هر سهم

سود هر سهم )EPS( -ریال )بر مبنای تعداد سهام(
تعداد سهام موجود در تاریخ ترازنامه - میلیون سهم 

سود پایه هر سهم
سود هر سهم )EPS( -ریال )بر مبنای میانگین موزون سهام(

میانگین موزون تعداد سهام - میلیون سهم 

یادداشت

36
37

42

37
39
40
41

45
46
47
48

28

12,630,906
)770,000(

)9,600,000(
-           

)1,896,404(
)632,135(

گردش حساب سود )زیان( انباشته

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال

تعدیالت سنواتی )مالیات سنوات قبل(
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

سود قابل تخصیص
تخصیص سود:

سود سهام مصوب
پاداش هیأت مدیره

اندوخته قانونی
اندوخته احتیاطی

سود تخصیص داده شده طی سال
سود انباشته در پایان سال

33
34

50

55,267,615
11,418,651

445,941
5,486,926

74,795
1,343,668

)2,418,754(
)2,263,952(
)2,928,697(
)1,345,780(

42,604,305
8,358,764

50,963,069
)35,736,051(

15,227,018

91,497
6,075,377

13,845
971,215

7,151,934
22,378,952

)1,863,481(
)1,709,348(

)870,360(
)1,065,474(

)5,508,663(
16,870,289

)1,201,458(
15,668,831

522/29
30,000

522/29
30,000

66,686,266
)51,127,931(

15,558,335

7,351,330
22,909,665

)8,957,183(
13,952,482

)1,309,786(
12,642,696

301/02
42,000

421/42
30,000

)تجدید ارایه شده(

سال 1392

میلیون ریال

12,642,696

11,860,906
24,503,602

)12,128,539(
12,375,063

15,668,831
10,619,029

)3,783,397(
6,835,632

22,504,463

)7,500,000(
)9,790(

)2,350,325(
)783,442(

)10,643,557(
11,860,906

از آنجایی که اجزاي صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیالت سنواتي است، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.
یادداشت هاي توضیحي همراه جزء الینفک صورت هاي مالي است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یان )اصلی( صورت سود و ز

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: بازده سرمایه 

سود سهام دریافتی

سود سهام پرداختی

گذاری ها و  جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه 

سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

گذاری: فعالیت های سرمایه 

گذاری های مستقیم وجوه پرداختی بابت سرمایه 

وجوه پرداختی بابت دارایی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت دارایی های نامشهود

گذاری ها وجوه حاصل از فروش سرمایه 

وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

گذاری جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه 

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

فعالیت های تامین مالی:

افزایش سرمایه نقدی

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد

خ ارز تاثیرات تغییر نر

خالص افزایش )کاهش( وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادالت غیر نقدی

سال 1393

میلیون ریال

سال 1392

میلیون ریال

)2,850,376(

1,869,282

)1,995,129(

)3,104,347(

)6,080,570(

4,556,108

)1,524,462(

74,795

)1,449,667(

46,674,198

45,224,531

11,849,422

یادداشت

52

53

3,984,806

)2,115,524(

)1,067,049(

)1,727,531(

)1,328,077(

2,294

1,016,016

33,401,685

26,021

)7,551,295(

)7,525,274(

)4,983,780(

)2,129,132(

)1,116,927(

)744,722(

18,276

1,343,157

)2,629,348(

18,263,283

0

18,263,283

13,845

18,277,128

28,397,070

46,674,198

1,461,713

یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یان وجوه نقد )اصلی( صورت جر

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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کلیات   -1

1-1- تاریخچه فعالیت 

گــروه شــامل شــرکت ســهامی عــام بانــک پاســارگاد )شــرکت اصلــی( و شــرکت هــای فرعــی و وابســته آن اســت. بانـــک پاســـارگاد بــه اســتناد مــاده )98( قانــون برنامــه 
ســـوم توســـعه اقتـــصادی، اجتـــماعی و فرهنـــگی جمــهــــوری اســـــالمی ایران مصــــوب 1379/01/17 و ماده واحــــــده قانون تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 
خ 1384/06/13 در اداره ثبــت شــرکت هــا و مالکیــت صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســیده اســت.  1379/01/21 و ســایر مقــررات مربوطــه طــی شــماره 254300 مــور
گردیــده اســت و مرکــز اصلــی بانــک در تهــران -  مجــوز عملیــات بانکــی بــه شــماره  2849/هـــ  از بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران در 1384/06/22 اخــذ 

خیابــان ولیعصر)عــج( - خیابــان میردامــاد - شــماره 430 مــی باشــد .

خ 1389/11/17 نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــده و در تاریــخ 1390/05/25   ضمنــا بانــک پاســارگاد ) شــرکت ســهامی عــام ( در مــور
گرفته است . در فهرست تابلوهای بورس قرار 

2-1- فعالیت اصلی بانک

ح زیر می باشد: موضوع فعالیت اصلی بانک طبق ماده سه اساسنامه به شر

افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز • 

گواهی سپرده•  کوتاه مدت و بلند مدت و صدور  گذاری  قبول سپرده های سرمایه 

اعطای انواع تسهیالت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه• 

انجام انواع معامالت ارزی از قبیل افتتاح و ابالغ و تایید انواع اعتبارت اسنادی • 

ح های اقتصادی با رعایت مقررات و ضوابط مر بوطه •  گذاری و مشارکت در طر سرمایه 

گونه تعهد نامه و یا ضمانت نامه با رعایت ضوابط و مقررات مر بوطه•  صدور، تایید و قبول هر 

انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی از طرف دیگران• 

3-1- تعداد همکاران

ح زیر بوده است: گروه و بانک پاسارگاد )شرکت سهامی عام ( در پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شر تعداد همکاران 

همکاران دفتر مرکزی
همکاران شعبه های تهران

همکاران شعبه های شهرستان
سایر همکاران )در حال آموزش(

شرکت های فرعی

1393/12/29
574

1,917
1,167

27
0

3,685

1392/12/29
560

1,913
1,091

5
3,286
6,855

1393/12/29
670

1,917
1,187

27
5,513

9,314

1392/12/29
535

1,871
1,075

5
0

3,486

بانک پاسارگاد گروه

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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4-1- تعداد شعبه ها 

ح زیر بوده است:  تعداد شعبه های بانک پاسارگاد )شرکت اصلی( در پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شر

شعبه های استان تهران 
شعبه های سایر استان ها 

شعبه های مناطق آزاد 

1393/12/29
207
118

2
327

1392/12/29
206
118

2
326

بانک پاسارگاد

2- مبنای تهیه صورت های مالی       

صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک پاسارگاد اساسا برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .

3- مبانی تلفیق       

ــی بانــک پاســارگاد )شــرکت ســهامی عــام( و شــرکت هــای فرعــی مشــمول تلفیــق  ــی تلفیقــی حاصــل از تجمیــع اقــالم صــورت هــای مال 1-3 صــورت هــای مال
گروهــی و ســود و زیــان تحقــق نیافتــه ناشــی از معامــالت              گــروه( آن پــس از حــذف معامــالت و مانــده حســابهای درون  )مســتقیم و غیــر مســتقیم فرعــی در 

فــی مابیــن اســت.

کنتــرل آنهــا بــه طــور موثــر بــه شــرکت اصلــی منتقــل مــی شــود     کــه  2-3 در مــورد شــرکت هــای فرعــی تحصیــل شــده طــی ســال ، نتایــج عملیــات آنهــا از تاریخــی 
گــردد. گــذاری ، در صــورت ســود و زیــان تلفیقــی منظــور مــی  گــذار شــده نتایــج عملیــات آنهــا تــا زمــان وا و در مــورد شــرکت هــای فرعــی وا

 3-3 ســال مالــی شــرکت هــای فرعــی مدیریــت ســاختمانی آریــان پاســارگاد و شــرکت هــای زیــر مجموعــه هلدینــگ میدکــو در 30 آذر مــاه هــر ســال خاتمــه 
گونــه رویــدادی  گرفتــه اســت و در صــورت وجــود هــر  مــی یابد.بــا ایــن حــال صورتهــای مالــی شــرکت هــای مذکــور بــه همــان ترتیــب در تلفیــق مــورد اســتفاده قــرار 
کلیــات صورتهــای مالــی تلفیقــی داشــته اســت، آثــار آن از طریــق اعمــال تعدیــالت الزم در اقــالم  کــه تاثیــر عمــده ای بــر  تــا تاریــخ صــورت هــای مالــی شــرکت اصلــی 

گرفتــه شــده اســت. صورتهــای مالــی شــرکت هــای فرعــی مذکــور بــه حســاب 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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2-4- مبنای تعیین سهم سپرده گذاران از سود مشاع

در اجــرای قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا مصــوب 1362/06/08 و آیین نامــه و دستـــورالعمل های اجـــرایی قانــون مذکــور و بــا توجــه بــه بخشـــنامه مــب/1799 
ــهام و اوراق  ــی، ســرمایه گذاری در سـ ــه تســهیالت اعطائ ــوط ب ــران، درآمــد حاصــل از فعالیتهــای مرب ــوری اســالمی ای خ 1382/10/18 بانــک مرکــزی جمهـــــ مــور
کــه در چارچــوب رویه هــای حسابــــــداری مــورد عمــل بانــک شناســایی می شــود، بــه عنــوان درآمــد  گــذاری یــا اعطــای تســهیالت بــه بانــک هــا  مشـــارکت و ســپرده 

کارگیــری خالــص منابــع آنــان در فعالیتهــای مذکــور تعییــن می گــردد. مشــاع محســوب شــده و ســهم ســپرده گذاران متناســب بــا بــه 

3-4-  طبقه بندی تسهیالت اعطایی 

ــماره  ــنامه ش ــوع بخش ــار )موض ــول و اعتب ــورای پ ــوب ش ــاری" مص ــات اعتب ــای موسس ــدی دارایی ه ــتورالعمل طبقه بن ــاس "دس ــر اس ــک ب ــی بان ــهیالت اعطای تس
خ 1385/12/05 اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران( بــا توجــه بــه عوامــل زمــان تاخیــر پرداخــت، وضعیــت  مــب/2823 مــور

مالــی مشــتری و وضعیــت و شــرایط رشــته فعالیــت مشــتری، ارزیابــی و در یکــی از طبقــات زیــر قــرار می گیــرد: 

گذشته،مشــتری از وضعیــت مالــی مطلــوب بــر خــوردار باشــد و . 1 کثــر تــا 2مــاه از سررســید بــاز پرداخــت اقســاط تســهیالت اعطایــی  طبقــه جاری)حدا
چشــم انــداز صنعــت مربوطــه مطلــوب باشــد.(

گذشــته ، مشــتری از وضعیــت مالــی مناســب . 2 گذشــته )بیــن 2 تــا 6 مــاه از سررســید بــاز پرداخــت اقســاط تســهیالت اعطائــی  طبقــه سررســید 
برخــوردار باشــد و چشــم انــداز صنعــت مربوطــه همــراه بــا رشــدی محــدود باشــد.(

گذشــته ، مشــتری از وضعیــت مالــی مناســب برخــوردار . 3  طبقــه معــوق )بیــن 6 تــا 18 مــاه از سررســید بــاز پرداخــت اقســاط تســهیالت اعطائــی 
نمی باشد و چشم انداز صنعت مربوطه با محدویت جدی و رکود مواجه باشد.(

گذشته، مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار است(.. 4 طبقه مشکوک الوصول )بیش از 18 ماه از سررسید 

4- خالصه اهم رویه های حسابداری

کارمزد و جرایم 1-4- شناسایی درآمد تسهیالت اعطایی، 

ــه اســتناد مصوبــه جلســه شــماره 1044  خ 1384/04/27 اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک مرکــزی ج.ا.ا. و ب ــا توجــه بــه بخشــنامه مــب/772 مــور ب
خ 1384/04/25 شــورای پــول و اعتبــار، شناســایی درآمــد بانــک بــه روش تعهــدی می باشــد. بــر اســاس روش مذکــور، نحــوه شناســایی درآمدهــای بانــک  مــور

ح زیراســت : بــه شــر

نحوه شناسایی

بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل تسهیالت و حداقل سود مورد انتظارسود تسهیالت اعطایی 

خ جریمه مقررجرایم دیرکرد تأدیه اقساط تسهیالت  بر اساس مدت زمان و با توجه به مبلغ اقساط معوق و نر

در زمان صدور ضمانت نامه هاکارمزد ضمانت نامه های صادره 

با استفاده از مبنای تعهدی متناسب با ارائه خدماتکارمزد سایر خدمات بانکی 
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کارکنان 5-4 - ذخیره پایان خدمت 

کارکنان بر اساس یک ماه،  آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود. ذخیره پایان خدمت 

ج تأمین مالی  6-4- مخار

ج تامیــن مالــی در دوره وقــوع بــه عنــوان هزینــه دوره شناســایی مــی شــود بــه اســتثنای مخارجــی کــه مســتقیما قابــل انتســاب بــه تحصیــل دارایــی هــای واجــد  مخــار
شــرایط است.

7-4-تسعیر ارز

خ برابــری ریــال )بــه عنــوان واحــد پــول عملیاتــی( در تاریــخ معاملــه، ثبــت مــی شــود. تفــاوت هــای ناشــی از  معامــالت ارزی در زمــان شــناخت اولیــه آن، بــر اســاس نــر
خ قابــل تبدیــل ارز در تاریــخ ترازنامــه، بــه اســتثناء تفــاوت ناشــی از تســعیر قابــل احتســاب بــه بهــای تمــام شــده دارایــی هــای  تســویه یــا تســعیر اقــالم پولــی ارزی بــا نــر

گــردد. گــزارش مــی  واجــد شــرایط، بــه عنــوان درآمــد یــا هزینــه دوره وقــوع، شناســایی و در صــورت ســود و زیــان )صــورت عملکــرد مالــی( 

ضریب

10 درصدطبقه سررسید گذشته

20 درصدطبقه معوق

50 تا 100 درصدطبقه مشکوک الوصول )با توجه به نتیجه بررسی توان پرداخت مشتری( 

که 5 سال یا بیشتر از سررسید آنها سپری شده باشد  100 درصدطبقه مشکوک الوصول 

4-4- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 

بــرای مطالبــات مشــکوک الوصول طبــق "دســتورالعمل نحــوه محاســبه ذخیــره مطالبــات موسســات اعتبــاری" مصــوب شــورای پــول و اعتبــار ) موضوع بخشــــنامه 
ــه  ــر محاسبـ ح زی ــر ــه شـ ــره ای ب ــران(، ذخی ــهوری اســالمی ای ــک مرکــزی جمـــ خ  1385/12/05  اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــ  شــماره مــب/2823 مــور

و در حسـاب ها منـظور می گردد: 

کــه جهــت آنهــا ذخیــره اختصاصــی  ذخـــیره عمـــومی حداقــل معــادل 1/5 درصـــد مانــده کل اعتبــارات اعطایــی در پایــان هــر ســال و بــه اســتثنای مانــده تســهیالتی 
گردیــده اســت، در پایــان هــر ســال محاســبه مــی شــود. منظــور 

گذشــته،معوق و مشــکوک الوصــول ،بــا لحــاظ نمــودن ارزش وثایــق هــر مــورد پــس از اعمــال  ذخیــره اختصاصــی نســبت بــه مانــده طبقــات تســهیالت سررســید 
گــردد ضرایــب تعییــن شــده بــه شــرح زیــر محاســبه مــی 
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گذاری ها  8-4- سرمایه 

شرکت اصلیتلفیقی گروهنحوه ارزیابی:

گذاری های بلند مدت : سرمایه 

 بهای تمام شدهمشمول تلفیقسرمایه گذاری در شرکت های فرعی
 )به کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته(

 بهای تمام شدهروش ارزش ویژهسرمایه گذاری در شرکت های وابسته
 )به کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته(

 بهای تمام شدهسایر سرمایه گذاری های بلند مدت
 )به کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته(

 بهای تمام شده
 )به کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته(

گذاری های جاری : سرمایه 

 اقل بهای تمام شده و خالصسرمایه گذاری های  سریع المعامله در بازار
 ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها

 اقل بهای تمام شده و خالص
 ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها

 اقل بهای تمام شده و خالص سایر سرمایه گذاری های جاری
ارزش فروش تک تک سرمایه گذاری ها

 اقل بهای تمام شده و خالص
 ارزش فروش تک تک سرمایه گذاری ها

نحوه شناخت درآمد :

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام مشمول تلفیقسرمایه گذاری در شرکتهای فرعی 
شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ تصویب صورت های مالی(

 سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
 مستثنی از تلفیق 

 در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی
 صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 
شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ تصویب صورت های مالی(

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام روش ارزش ویژهسرمایه گذاری در شرکت های وابسته
شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ تصویب صورت های مالی(

 سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
 و سرمایه گذاری های جاری

 در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی
  صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

)تا تاریخ ترازنامه(

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 
شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ ترازنامه(

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
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نرخ استهالک

 % 7
% 20
 % 25
3 ساله 
10 ساله
3 ساله
3 ساله
10 ساله
3 ساله

روش استهالک

نزولي
نزولي
نزولي

مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم

9-4- دارایی های ثابت مشهود

که باعث افزایش قابل مالحظه  ج بهسازی و تعمیرات اساسی  1-9-4- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود. مخار
ج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی  گردد، به عنوان مخار کیفیت بازدهی آنها می  در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت مشهود یا بهبود اساسی در 
که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری  مانده دارایی های مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی 

در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی، انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد. 

کات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال1366 و اصالحیه های بعدی  ک دارایی های ثابت طبق جدول استهال 2-9-4- استهال
گردد.  خ ها و روش های زیر محاسبهو در حساب ها منظور می  آن و بر اساس نر

ساختمان
تأسیسات

وسایط نقلیه
سخت افزار سیستم های رایانه ای

تجهیزات مخابراتی و دستگاه های الکترونیکی
ATM  دستگاه های خودپرداز
POS  پایانه های فروشگاهی

اثاثه و منصوبات
ک استیجاری مستحدثات در امال

می شود.  منظور  حسابها  در  و  محاسبه  بعد  ماه  اول  از  ک  استهال می گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  و  می شود  تحصیل  ماه  طی  که  ثابتی  های  دارایی   برای 
ک پذیر پس از آمادگی جهت بهره  برداری به علت تعطیل کار یا علـل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان  در مواردی که هر یک ازدارایی های استهـــــال

ک منعکس در جدول باالست. خ استهال ک آن برای مدت یاد شده معادل 30 درصد نر استهال

10-4- دارایی های نامشهود

خ 1385/12/16 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود. طبق بخشنامه مب/2946 مور
ک   سرقفلی مستهلک نمی شود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز طی مدت 3 سال به روش مستقیم مستهلک می گردد و برای سایر دارایی های نامشهود، استهال

در نظر گرفته نمی شود. 

11-4- موجودی مواد و کاال

موجودی مواد و کاال به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقالم /گروه اقالم  مشابه ارزیابی می شود  .در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص 
ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.بهای تمام شده موجودی کاال و امالک به روش میانگین موزون ارزیابی می شود.

12-4-  سرقفلی تلفیقی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود.مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول 
 تلفیق و شرکت های وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص آن ها در زمان تحصیل 
 به عنوان سرقفلی شناسایی      و         طی 20 سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت های وابسته جز مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت 

در شرکت های وابسته در تراز نامه تلفیقی منعکس می شود.

نوع دارایی
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1393/12/291392/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

140,217,74931,622,827-6سپرده قانونی

351,789278,157جایزه خوش حسابی سپرده قانونی

915,460799,303سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی

2,600,6561,160,262سپرده مدت دار ریالی نزد بانک مرکزی

0527,477مطالبات از محل شتاب

21,452,0821,452,082-6سایر

45,537,73635,840,108

1-5- موجودی های باال در پایان سال به صورت عینی شمارش شده است. ضمنا وجوه مذکور در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی نزد 
گرفته است. کامل قرار  شرکت بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه ای 

6- مطالبات از بانک مرکزی

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان مطالبات از بانک مرکزی ج.ا.ا تماما مربوط به بانک پاسارگاد و به شر مبلغ مندر

5- موجودی نقد

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه به شر تفکیک سرفصل موجودی نقد مندر

یادداشت

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

11,310,6811,074,4881,302,2271,068,013-5صندوق

12,632,7431,483,980968,290663,987-5اسکناس و نقود بیگانه

گردان ها 25,41230,72900تنخواه 

147,358163,21800سایر موجودی ها

4,116,1942,752,4152,270,5171,732,000

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
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خ های تعیین شده توسط شورای پول و  1-6- سپرده ی قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی در اجرای بند )3( ماده 14 قانون پولی و بانکی و بر اساس نر
گرفته است. گردیده و مورد تأیید بانک مرکزی قرار  اعتبار محاسبه 

ح زیر می باشد: سپرده ی قانونی مذکور نسبت به مانده انواع سپرده ها به شر
1393/12/291392/12/29

خ )درصد( خ )درصد(میلیون ریالنر میلیون ریالنر

کوتاه مدت و یکساله 13.523,500,93215.514,994,544سپرده های 

13.52,696,516173,959,481سپرده های دیداری

1035,1821030,501سپرده های قرض الحسنه پس انداز

13.51,314,22611153,865سپرده های  بلند مدت دو و سه ساله

13.56,683109,622سپرده های بلندمدت چهار ساله

13.512,169,5831011,955,481سپرده های بلندمدت پنج ساله

13.5382,80217399,114سپرده های ضمانت نامه ها

13.54,6121722,689پیش دریافت اعتبارات اسنادی

40,110,53631,525,297

10107,2131097,530مناطق آزاد

40,217,74931,622,827

1393/12/291392/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

29,4254,824سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی )ریالی(

24,354,71121,782,110سپرده های مدت دار  نزد بانک های داخلی )ریالی(

2,406,5703,354,634سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی )ارزی(

5940,518,01941,582,741سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی )ارزی(

593,348,3203,113,535سپرده های مدت دار نزد بانک های خارجی )ارزی(

2,305,0193,030,037مطالبات از سایر بانك ها بابت مبادالت اتاق پایاپای

72,962,06472,867,881

خ 1390/10/18  بابت مصوبه شماره 34030-90/ م /ت47698 مور خ 1390/12/15  ریال طی اعالمیه شماره 23978 مور 2-6- مبلغ 1.452.082 میلیون 
کل محترم بانك مرکزی، توسط بانك مرکزی از حساب بانك پاسارگاد  خ  1390/12/11 ریاست  کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و بر اساس دستور مور هیأت 5 نفره 
گردیده است .الزم به ذکر  خ 1390/12/16 به بانك مرکزی ارسال  برداشت و مراتب اعتراض این بانك طی نامه های 490/ 90ص/ 100 و 6407/ 90ص/ 120 مور

کنون به حساب های بانك واریز نگردیده است. است مصوبه مذکور توسط مجلس شورای اسالمی ابطال شده، لیکن مبلغ فوق تا

7- مطالبات از سایر بانك ها و مؤسسات اعتباری

گردد: ح زیر تفکیك می  مطالبات از سایر بانك ها و مؤسسات اعتباری تماما مربوط به بانك پاسارگاد بوده و به شر
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1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

ح های عمرانی و دولتی 750,000275,000اوراق مشارکت طر

100,0008,174,331اوراق مشارکت منتشره سایر بانک ها

گواهی سپرده 0423,823سایر اوراق مشارکت و 

850,0008,873,154

8- اوراق مشارکت

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان اوراق مشارکت  تماما مربوط به بانک پاسارگاد و به شر مبلغ مندر

گردیده است.  که شناسایی و در یادداشت 38 منعکس  خ 20 الی 23 درصد می باشد  سود اوراق مشارکت با نر
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9- تسهیالت اعطایی

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,196,5313,249,9483,665,8912,823,241فروش اقساطی 

1,457,309924,0581,457,3091,516,695جعاله

24,34340,8353,0013,270اجاره به شرط تملیک

1,132,7981,031,9871,132,7981,031,987قرض الحسنه

20,366,63919,957,35520,366,63919,957,355مضاربه

212,220,176166,847,840249,182,732191,121,488مشارکت مدنی

9,534,4619,582,4429,534,4619,582,442تسهیالت ارزی و اعتبارات اسنادی

1,485,1621,194,9111,485,1621,194,911ضمان

1,023,2091,236,8701,023,2091,236,870مرابحه

251,440,628204,066,246287,851,202228,468,259جمع

کسر می شود :

)1,463,422()1,989,570()1,562,799()2,091,916(سود سال های آتی

)3,405,073()4,404,048()3,059,903()4,091,249(ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول

)4,408,482()6,338,203()4,408,482()6,338,203(ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول

238,919,260195,035,062275,119,381219,191,282
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گردد: ح زیر تفکیك می  1-9 - تسهیالت اعطایی بانك پاسارگاد به  شر

 1393/12/29

مانده
سود            
سال های آتی 

ذخیره مطالبات   
خالص خالصمشکوک الوصول

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,105,0181,647,448)66,015()1,494,858(3,665,891فروش اقساطی

950,8471,167,183)18,455()488,007(1,457,309جعاله

2,3122,501)668()21(3,001اجاره به شرط تملیک

1,107,2181,010,700)25,580(1,132,7980قرض الحسنه

19,002,77618,756,759)1,363,863(20,366,6390مضاربه

241,074,554185,612,866)8,108,178(249,182,7320مشارکت مدنی

1,273,1881,022,728)211,974(1,485,1620ضمان

958,5441,152,046)57,981()6,684(1,023,209مرابحه

تسهیالت ارزی و 
اعتبارات اسنادی 

9,534,4610)889,537(8,644,9248,819,051

275,119,381219,191,282)10,742,251()1,989,570(287,851,202جمع

1392/12/29
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خ  1385/11/28 مصـوب شـورای پـول و اعتبار  خ 1385/10/09 و 1077 مـور 1-1-9- طبقـه بنـدی تسـهیالت فـوق بـر اسـاس دسـتورالعمل شـماره 1074 مـور
ح زیر اسـت: به شـر

1393/12/29

جمعمشکوک  الوصولمعوق سررسید  گذشتهجاری

میلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریالمیلیون ریال

3,596,08411,44615,96242,3993,665,891فروش اقساطی

1,452,4487495363,5761,457,309جعاله

2,182008193,001اجاره به شرط تملیک

1,104,0581,1328,69818,9101,132,798قرض الحسنه

17,749,646279,940522,1521,814,90120,366,639مضاربه

238,115,2721,407,6653,358,8916,300,904249,182,732مشارکت مدنی

792,82900692,3331,485,162ضمان

743,0690280,14001,023,209مرابحه

تسهیالت ارزی و اعتبارات 
اسنادی

8,489,260400,5540644,6479,534,461

272,044,8482,101,4864,186,3799,518,489287,851,202جمع

کسر می شود:

)1,989,570(000)1,989,570(سود سال های آتی

ذخیره عمومی مطالبات 
مشکوک الوصول

)4,404,048(000)4,404,048(

ذخیره اختصاصی مطالبات 
مشکوک الوصول

0)140,945()680,263()5,516,995()6,338,203(

265,651,2301,960,5413,506,1164,001,494275,119,381
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ح زیر می باشد: خ سود به شر 2-1-9- طبقه بندی مانده تسهیالت در تاریخ 1393/12/29 بر مبنای سررسید و نر

3-1-9 - وثایق تسهیالت فوق شامل اموال غیر منقول، سهام، سفته، چک، قرارداهای الزم االجرا و سپرده های بانکی می باشد.

گسترش انرژی از  نیروگاه های خوی، شریعتی، ارومیه و سایر شرکت های نفتی می باشد. گروه شرکت های  1-10 - عمده مبلغ مذکور مربوط به طلب 

1393/12/29

 بیش از 24 
درصد

21 تا 24 
درصد

 18 تا 21 
درصد

15 تا 18 
درصد

12 تا 15 
درصد

 12 درصد 
کمتر جمعو 

 میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

48,671,8408,458,7481,748,2062,8802,791925,95159,810,416تا  1393/12/29

195,681,68011,007,091681,72525,777225,0451,623,273209,244,591تا  1394/12/29

4,503,8121,011,576135,93372,261190,51128,1825,942,275تا  1395/12/30

3,582,359386,518286,1574,52848,61272,9874,381,161تا  1396/12/29

4,507,306481,15916734,70312,6273,436,7978,472,759از  12/29/ 1396 به بعد

256,946,99721,345,0922,852,188140,149479,5866,087,190287,851,202

10- حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

ح زیر می باشد: حساب ها و اسناد دریافتنی تماما مربوط به شرکت های فرعی و تفکیك آن به شر
گروه

میلیون ریالمیلیون ریال

3,222,7171,818,644طلب از شرکت های وابسته

8,612,4237,573,393طلب از سایر اشخاص

1,184,643556,027اسناد دریافتنی تجاری اشخاص

گران اتکایی از ذخایر فنی 2,544,3651,621,297سهم بیمه 

گذاران، نمایندگان 1,176,383599,068مطالبات از بیمه 

گران اتکایی گران و بیمه  35,07854,115مطالبات از بیمه 

16,775,60912,222,544

1393/12/29 یادداشت

10-1

1392/12/29
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یادداشت

بانك پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

111,368,8117,842,9508,293,3928,444,162-11سایر حساب های دریافتنی

469,832249,852563,632311,450اسناد دریافتنی

901,1152,340,504901,1152,340,504بدهکاران موقت

12,739,75810,433,3069,758,13911,096,116

11- سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

گردد: ح زیر تفکیک می  سایر حساب های دریافتنی به شر

یادداشت

بانك پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گواهی سپرده 235,415978,330235,415978,330سود تحقق یافته اوراق مشارکت و 

15,320,7232,653,324470,472122,947-1-11سایر اشخاص و مؤسسات

5,812,6734,211,2967,587,5057,342,885سایر شرکت ها

11,368,8117,842,9508,293,3928,444,162

گردد: ح زیر تفکیك می  1-11- مانده سایر حساب های دریافتنی به شر

گروه میدکو بابت پروژه ها می باشد. 1-1-11 مبلغ فوق عمدتا مربوط به طلب شرکت های 
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کاال  12- موجودی مواد و 

ح زیر می باشد:  کاال تماما مربوط به شرکت های فرعی بوده و به شر موجودی مواد و 

گروه

میلیون ریالمیلیون ریال

ک و پروژه های ساختمانی 1,529,364858,683موجودی امال

کاال و قطعات 3,256,891552,353موجودی 

کارت 28,91583,591موجودی 

154,858123,921کاالهای امانی ما نزد دیگران

452,335116,990سایر موجودی ها

5,422,3631,735,538

موجودی های مذکور در مقابل خطرات احتمالی ناشی ازحریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای و کامل کافی برخوردار می باشد.

1393/12/291392/12/29

گروه

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

36,6649,216سفارشات خارجی

کاال و خدمات 857,861587,978پیش پرداخت خرید 

121,4332,138پیش پرداخت های هزینه ای

1,305,72222,405سایر پیش پرداخت ها

2,321,680621,737

13- سفارشات و پیش پرداخت ها

ح زیر می باشد: سفارشات و پیش پرداخت ها تماما مربوط به شرکت های فرعی و به شر
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یادداشت

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه گذاری در شرکت های  12,847,670943,52215,988,92412,997,472-14سرمایه 

گذاری ها 211,583,0718,384,8161,776,0871,008,342-14سایر سرمایه 

14,430,7419,328,33817,765,01114,005,814

14- سرمایه گذاری ها

گروه            گذاری در شرکت های  1-14-سرمایه 

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

شـرکت های فرعی:

بهای تمام شدهبهای تمام شدهبهای تمام شدهبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

00194,846167,580شرکت بیمه پاسارگاد
001,602,5101,001,896شرکت مبنای خاورمیانه

00120,000240,000شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
کارگزاری بانک پاسارگاد 0058,80044,100شرکت 

00579,180579,180گروه شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
003,568,0552,728,908گروه شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

004,099,4004,099,400شرکت سامان ساخت آریان
003,581,9441,978,020گروه شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

001,590,0001,590,000شرکت مدبران ساخت آریان
00335,000335,000شرکت لیزینگ پاسارگاد

00198,288162,288شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
گروه: سایر شرکت های 

135,344158,65060,00050,700شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
70020,40040020,400موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد

1,8001,60000موسسه تحقیقات و مطالعات بانکداری
1,0001,00000شرکت بین الملل انرژی پاسارگاد

01,85000شرکت ساختمانی پی پیشه
2,708,826760,0225010سایر شرکت ها

2,847,670943,52215,988,92412,997,472

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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اقامتگاهیادداشت

درصد مالکیت

گروه
شرکت 

فعالیت اصلیاصلی

شرکت های فرعی:

احداث ساختمان و شهرک و ...99.9799.9ایرانشرکت سامان ساخت آریان

ارائه خدمات اقتصادی و فنی و مالی و اعتباری9898ایران1-1-14گروه شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

کارخانجات تولید 99.7945ایرانشرکت مدبران ساخت آریان گذاری در  مشارکت و سرمایه 
مصالح ساختمانی

لیزینگ ساختمانی68.4767ایرانشرکت لیزینگ پاسارگاد

خدمات بانکداری الکترونیک66.2630ایرانشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

کارگزاری بانک پاسارگاد کارگزار بورس62.7249ایرانشرکت 

فن آوری اطالعات و ارتباطات6649ایران2-1-14گروه شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

گذاری و استخراج معادن55.243.84ایرانشرکت مبنای خاورمیانه سرمایه 

امور ساختمانی68.080ایرانشرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

خرید و فروش ارز92.4590ایرانشرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

گذاری در سهام سرمایه پذیر و ایجاد امکانات47.9519.98ایران3-1-14گروه شرکت های هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سرمایه 

ارائه خدمات بیمه ای24.8920ایران4-1-14شرکت بیمه پاسارگاد

گروه مشمول تلفیق به قرار زیر است:  1-1-14- مشخصات شرکت های فرعی 

1-1-14  شرکت های فرعی مشمول تلفیق ارزش آفرینان شامل: لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد،ساختمان و شهرسازی هشتم،نظم آوران شایسته، 
انرژی  پویا  توسعه صنایع  پاسارگاد،  بانک  و سرمایه گذاری  مالی  ایرانیان، خدمات  آوران مدیریت  پیام  پارس،  اندیش  نو  کاشفان  ایرانیان،  مدبران تجارت 
گسترش انرژی پاسارگاد، میراث راستین پارس  توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد، خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان،  پاسارگاد،

وحافظ اندیشه پارس می باشد.

کیش، پاسارگاد آریان قشم، دانش پژوهان فن آورکاران، پرشین افزار ماندگار، توسعه  2-1-14  شرکت های فرعی مشمول تلفیق  شرکت فناپ شامل: داتام 
فناوری هوشمند اتیک، توسعه الکترونیکی آدونیس، فناوری نوآور پاسارگاد، نرم افزاری داتیس آریان قشم و پردازش الکترونیک راشد سامانه می باشد.

گسـترش و نوسـازی صنایع ایرانیان مانا، بازرگانی آفتاب درخشـان خاورمیانه،  3-1-14  شـرکت های فرعی مشـمول تلفیق شـرکت میدکو شـامل: سـاختمانی 
گسـترش مانـا سـاز آبیـک،  فـوالد زرنـد ایرانیـان، فـوالد سـیرجان ایرانیـان، مهندسـی معیـار صنعـت خاورمیانـه، بابـک مـس ایرانیـان، فروسـیلیس غـرب پـارس، 

کارآوران صنعـت خاورمیانـه، فـرآوران ذغـال سـنگ پابدانـا می باشـد.

کنترل توسط بانک پاسارگاد ، در فرایند تلفیق  کمتر از 50 درصد می باشد، با توجه به وجود  4-1-14  علی رغم اینکه میزان مالکیت در شرکت بیمه پاسارگاد 
لحاظ شده است.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393



75

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393گزارش عملکرد

گذاری ها 2-14- سایر سرمایه 

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

گذاری در شرکت های بورسی : میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالسرمایه 

17,68818,17600گروه خودرو و ساخت قطعات

گذاری ها 436,764459,43310,02410,024گروه سرمایه 

3,111,3883,029,498127,037122,173گروه فلزات اساسی

کانه های فلزی 142,156165,63347,84157,706گروه استخراج 

76,23478,05810,95512,278گروه مواد و محصوالت دارویی

54,38955,98437,39237,392گروه فراورده های نفتی

166,323272,96891,17983,179گروه محصوالت شیمیایی

942,822794,956511,779472,861سایر شرکت های بورسی

گذاری ها کاهش ارزش سرمایه  00)148()45,285(ذخیره 

گذاری ها : سایر سرمایه 

ک و پروژه ها گذاری در امال 1,153,166673,41300مشارکت و سرمایه 

گواهی سپرده 612,513163,69600اوراق مشارکت و 

ج از بورس گذاری ها در شرکت های خار 3,799,2902,228,21300سرمایه 

1,115,623444,936939,880212,729سایر مشارکت ها

11,583,0718,384,8161,776,0871,008,342

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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شهود  
ت م

ی ثاب
ی ها

15- دارای
ت: 

ت مشهود گروه به شرح زیر اس
ی ثاب

ی ها
ك انباشته دارای

ی تمام شده و استهال
 1-15 - جدول بها

ت.
ی کامل برخوردار اس

ش بیمه ا
ق، سیل و زلزله از پوش

ت احتمالی ناشی از حری
ت مشهود در مقابل خطرا

ی ثاب
ی ها

1-1-15 - دارای

سهامی عام(
ت 

شرک
سارگاد)

ك پا
بان

ی مالی تلفیقی
ت ها

صور
حی 

ضی
ی تو

ت ها
ش

یاددا
سفند ماه 1393

سال مالی منتهی به 29 ا

ح
شر

ی تمام شده - میلیون ریال
بها

ک انباشته - میلیون ریال
استهال

ی - میلیون ریال
مبلغ دفتر

1392/12/29
ی 

ی ها
دارای

ضافه شده 
ا

طی سال مالی

ی 
ی ها

دارای
فروخته شده 
طی سال مالی

نقل و انتقال و 
ت

سایر تغییرا
1393/12/29

1392/12/29
ک 

استهال
سال مالی

ک 
استهال

انباشته     
ی 

ی ها
دارای

فروخته شده

نقل و 
ت

انتقاال
1393/12/29

1393/12/29
1392/12/29

زمین
2,186,559

3,188,191
)179,114(

916,479
6,112,115

0
0

0
0

0
6,112,115

2,186,559

ت
ساختمان و تاسیسا

4,089,188
2,311,605

)55,611(
)121,918(

6,223,264
446,374

287,541
19,618

)57,126(
696,407

5,526,857
3,642,815

وسایل نقلیه
151,394

91,923
)1,780(

4,249
245,786

46,296
28,484

1,151
28

75,949
169,836

105,098

ک 
ت در امال

مستحدثا
ی

استیجار
41,267

41,214
0

)1,642(
80,840

38,157
41,235

0
0

79,391
1,448

3,111

ک
ت انفورماتی

لوازم و تجهیزا
1,043,365

462,745
)34,414(

1,163
1,472,859

488,969
148,316

31,056
0

668,341
804,518

554,396

ی
ت ادار

اثاثه،لوازم و تجهیزا
408,154

392,685
)11,626(

4,378
793,591

170,056
66,607

9,568
31

246,262
547,330

238,098

ت
ابزار آال

52,999
26,936

)2,346(
)3,188(

74,401
19,034

11,207
0

)1,083(
29,158

45,243
33,964

ت
تأسیسا

6,839,189
6,280,321

0
0

13,119,510
1,871,925

1,374,813
0

0
3,246,738

9,872,772
4,967,264

ت
ت و تجهیزا

ماشین آال
13,322,919

236,846
)1,502(

11,140,253
24,698,516

268,311
65,938

341
80,024

414,614
24,283,902

13,054,608

ت
ی ثاب

ی ها
جمع دارای

28,135,033
13,032,465

)286,392(
11,939,775

52,820,883
3,349,123

2,024,140
61,735

21,874
5,456,860

47,364,023
24,785,911

ی
ی سرمایه ا

ت ها
ش پرداخ

پی
26,909,696

3,497,597
0

2,157,336
32,564,629

32,564,629
26,909,696

ی در جریان تکمیل
پروژه ها

1,516,982
8,308,709

)41,555(
)9,391,513(

392,623
392,623

1,516,982

56,561,711
24,838,771

)327,947(
4,705,599

85,778,135
3,349,123

2,024,140
61,735

21,874
5,456,860

80,321,276
53,212,588
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سهامی عام(
ت 

شرک
سارگاد)

ك پا
بان

ی مالی تلفیقی
ت ها

صور
حی 

ضی
ی تو

ت ها
ش

یاددا
سفند ماه 1393

سال مالی منتهی به 29 ا

ت:
ک پاسارگاد به شرح زیر اس

ت مشهود بان
ی ثاب

ی ها
ک انباشته دارای

ی تمام شده واستهال
2-15 - جدول بها

ش بیمه کامل می باشد.
ت پوش

ف و باران و طوفان تح
ب ،بر

ش و آشو
ی،انفجار،سیل و زلزله،شور

ش سوز
ت احتمالی ناشی از آت

ت مشهود در مقابل خطرا
ی ثاب

ی ها
1-2-15- دارای

ی تمام شده  - میلیون ریال
بها

ک انباشته - میلیون ریال
استهال

ی - میلیون ریال
مبلغ دفتر

ح
شر

1392/12/29

ی 
ی ها

دارای
ضافه شده 

ا
طی سال 

مالی

ی 
ی ها

دارای
فروخته شده 

طی سال 
مالی

ت و 
نقل و انتقاال

ت
سایر تغییرا

1393/12/29
1392/12/29

ک 
استهال

سال مالی

ک 
استهال

انباشته 
ی 

ی ها
دارای

فروخته 
شده

نقل و 
ت

انتقاال
1393/12/29

1393/12/29
1392/12/29

زمین
1,202,057

2,550,288
)193,283(

0
3,559,062

0
0

0
0

0
3,559,062

1,202,057

ک 
ت در امال

مستحدثا
ی

استیجار
41,267

41,214
0

)1,642(
80,839

)38,157(
)41,235(

0
0

)79,392(
1,448

3,111

ساختمان
732,164

1,755,856
)55,805(

0
2,432,215

)217,308(
)60,150(

17,197
0

)260,261(
2,171,954

514,856

جمع اموال غیر منقول
1,975,488

4,347,358
)249,088(

)1,642(
6,072,116

)255,465(
)101,385(

17,197
0

)339,653(
5,732,464

1,720,024

ی
ت رایانه ا

تجهیزا
614,642

92,814
)34,084(

0
673,372

)398,495(
)102,079(

31,136
0

)469,438(
203,935

216,147

وسایل نقلیه
31,952

6,300
)282(

0
37,970

)15,166(
)5,571(

263
0

)20,474(
17,495

16,786

ت
صوبا

اثاثه و من
334,056

65,850
)11,679(

0
388,227

)155,258(
)41,081(

9,709
0

)186,630(
201,597

178,798

جمع اموال منقول
980,650

164,964
)46,045(

0
1,099,569

)568,919(
)148,731(

41,108
0

)676,542(
423,027

411,731

2,956,138
4,512,322

)295,133(
)1,642(

7,171,685
)824,384(

)250,116(
58,305

0
)1,016,194(

6,155,491
2,131,755

ت تکمیل
ی در دس

ی ها
دارای

517,613
0

0
)435,766(

81,847
81,847

517,613

ک
ت خرید مل

ش پرداخ
پی

4,029,320
0

0
)2,277,293(

1,752,027
1,752,027

4,029,320

ت پروژه و 
ش پرداخ

پی
ی

بازساز
352,713

0
0

)70,090(
282,623

282,623
352,713

ت ها و     
ش پرداخ

جمع پی
ت تکمیل

ی در دس
ی ها

دارای
4,899,646

0
0

)2,783,149(
2,116,497

2,116,497
4,899,646

7,855,784
4,512,322

)295,133(
)2,784,791(

9,288,182
)824,384(

)250,116(
58,305

)0(
)1,016,194(

8,271,988
7,031,401
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خ 1391/12/8 بانک  3-15-نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به سرمایه و اندوخته های بانک پاسارگاد مطابق بخشنامه شماره 91/332502 مور
ح زیر می باشد: محترم مرکزی ج.ا.ا به شر

بانک پاسارگاد

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

8,271,9887,031,401دارایی ثابت مشهود

4,069,1002,745,478دارایی های نا مشهود

کل 12,341,0889,776,879جمع 

67,528,07452,485,378حقوق صاحبان سهام

)11,860,906()12,375,063(کسر می شود :سود انباشته

کل 55,183,01140,624,473جمع 

24.07 %22.36 %نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

16-دارایی های نامشهود 

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,050,2172,823,9853,882,3062,713,157سرقفلی

271,660140,933153,3137,874نرم افزارها

569,327509,49233,48124,447حق االمتیاز

4,891,2043,474,4104,069,1002,745,478

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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17 -  سایر دارایی ها

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

47,41115,0529,53014,791پیش پرداخت اجاره

ک اداری و شعبه ها 11,04314,14311,04314,143ودیعه اجاره امال

9,0975,9529,0975,952تمبر مالیاتی

15,002,3613,288,9795,002,3613,288,979-17وثایق تملیکی

79,257208,50500اسناد دریافتنی بلند مدت

کارکنان 96,04254,36100حصه بلند مدت وام 

119,588000بدهی بلند مدت مشتریان

ک 11,49511,49500خالص بهای امال

4,92810,0654,92810,065موجودی مدال طال

593,245215,120593,245215,120پیش پرداخت هزینه ها
 دارایی های غیر جاری نگهداری شده 

برای فروش
5,499,6705,500,96800

2,663,709700,6832,009,600337,946سایر

14,137,84610,025,3237,639,8043,886,996

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393

ک و مابقی به مبلغ 1.664.831 میلیون ریال سهام می باشد. 1-17-وثایق تملیکی شامل مبلغ 3.337.530 میلیون ریال امال
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18- سرقفلی تلفیق 

ح ذیل می باشد: گردش سرقفلی ناشی از تلفیق به شر

19- بدهی به بانك مرکزی

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان بدهی به بانک مرکزی ج.ا.ا تماما مربوط به بانک پاسارگاد و به شر مبلغ مندر

گروه

1393/12/291392/12/29

ميليون ريالميليون ريال

2,566,054335,401بهای تمام شده در ابتدای سال

291,0862,228,830سرقفلی تحصیل شده طی سال

1,823)943,617(تعدیالت سرقفلی

1,913,5232,566,054بهای تمام شده در پایان سال

ک انباشته در ابتدای سال )3,771()132,695(استهال

ک سال )128,538()87,523(استهال

ک سرقفلی )386(108,437تعدیالت استهال

ک انباشته در پایان سال )132,695()111,781(استهال

1,801,7422,433,359

1393/12/291392/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

113,332,65913,838,778-19سپرده ارزی مدت دار

649,5150سایر )بدهی از محل شتاب(

13,982,17413,838,778

1-19 سپرده ارزی مدت دار بانک مرکزی نزد این بانک شامل سپرده های یک ماهه،سه ماهه و یک ساله می باشد.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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20- سپرده های دیداری

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان سپرده های دیداری به شر مبلغ مندر

21- سپرده های پس انداز قرض الحسنه و مشابه 

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان سپرده های قرض الحسنه به شر مبلغ مندر

بانك پاسارگاد - میلیون ریالگروه  -  میلیون ریال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ریالیریالیجمعجمعمعادل ریالیریالی

انواع چک های                      
بانکی   فروخته شده

2,261,06802,261,0688,294,6722,261,06802,261,0688,294,672

3,712,7793,365,6857,078,4648,119,8153,712,7793,365,6857,078,4648,119,815سپرده قرض الحسنه جاری

4,50004,5004,3034,50004,5004,303وجوه اداره شده مصرف نشده

76,350305,737382,087340,70176,350305,737382,087340,701حواله های عهده ما

6,054,6973,671,4229,726,11916,759,4916,054,6973,671,4229,726,11916,759,491

بانك پاسارگاد-میلیون ریالگروه- میلیون ریال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ریالیریالیجمعجمعمعادل ریالیریالی

438,8304,530,8704,969,7006,217,296438,8304,530,8704,969,7006,217,296

438,8304,530,8704,969,7006,217,296438,8304,530,8704,969,7006,217,296

 سپرده قرض الحسنه
 پس انداز و مشابه

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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گردد: ح زیر تفکیك می  کوتاه مدت ویژه به شر 1-22- سپرده های 

گذاری مدت دار 22- سپرده های سرمایه 

ح زیر می باشد: گذاری مدت دار به شر ج در ترازنامه تحت عنوان سپرده های سرمایه  مبلغ مندر

یادداشت

بانك پاسارگاد-میلیون ریالگروه- میلیون ریال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ریالیریالیجمعجمعمعادل ریالیریالی

هــــای      سپــــــرده 
کوتـــــــاه مـــــــدت

77,171,892077,171,89266,904,05378,720,097078,720,09768,028,878

هــــــای        سپــــــرده 
کوتــاه مدت ویــژه

22-11,237,4865,091,7276,329,2135,432,0451,237,4865,133,9216,371,4075,432,046

سپرده های 
سرمایه گذاری 

بلند مدت
22-2224,168,3459,703,073233,871,418185,665,303226,368,4449,703,074236,071,518188,292,598

302,577,72314,794,800317,372,523258,001,401306,326,02714,836,995321,163,022261,753,522

بانك پاسارگاد-میلیون ریالگروه- میلیون ریال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ریالیرياليجمعجمعمعادل ریالیريالي

032,04532,04529,546032,04532,04529,546سپرده هاي یـک ماهه

354,7502,889,3113,244,0612,780,338354,7502,889,3113,244,0612,780,339سپرده هاي سـه ماهه

759,9252,169,1422,929,0672,503,707759,9252,211,3372,971,2622,503,707سپرده هاي شش ماهه

122,8111,229124,040118,454122,8101,229124,039118,454سپرده هاي نــه ماهه

1,237,4865,091,7276,329,2135,432,0451,237,4855,133,9226,371,4075,432,046

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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ح زیر تفکیک می گردد: 2-22- سپرده های بلند مدت به شر

23- سایر سپرده ها

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان سایر سپرده ها به شر مبلغ مندر

بانک پاسارگاد - ميليون ريالگروه - ميليون ريال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ریالیرياليجمعجمعمعادل ریالیريالي

116,065,0019,703,073125,768,07436,052,723118,240,1019,703,073127,943,17438,249,123سپرده هاي سرمایه گذاري یکساله

10,339,955010,339,955242,21210,339,955010,339,955242,212سپرده هاي سرمایه گذاري دو ساله

226,6880226,688218,259226,6880226,688218,259سپرده هاي سرمایه گذاري سه ساله

53,606053,606102,77253,606053,606102,772سپرده هاي سرمایه گذاري چهار ساله

97,402,265097,402,265139,722,11397,418,265097,418,265139,884,462سپرده هاي سرمایه گذاري پنج ساله

80,830080,8309,327,22489,830089,8309,595,770گواهي سپرده ویژه سرمایه گذاري عام

224,168,3459,703,073233,871,418185,665,303226,368,4459,703,073236,071,518188,292,598

بانک پاسارگاد - ميليون ريالگروه - ميليون ريال

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

جمعجمعمعادل ريالیرياليجمعجمعمعادل ريالیريالي

2,803,194196,5152,999,7092,507,1572,803,194196,5152,999,7092,585,711سپرده نقدي ضمانت نامه ها

1,997,6242,286,1844,283,8083,537,5631,997,6242,286,1844,283,8083,939,036پیش دریافت اعتبارات اسنادي

3,788,6481,743,1575,531,8057,660,3943,788,6481,743,1575,531,8057,687,579سایر

8,589,4664,225,85612,815,32213,705,1148,589,4664,225,85612,815,32214,212,326

24- حساب ها و اسناد پرداختنی

گردد: ح زیر تفکیک می  که تماما متعلق به شرکت های فرعی می باشد،به شر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در تراز نامه تلفیقی 

1393/12/291392/12/29

ميليون ريالميليون ريال

3,564,9774,374,361حسابهای پرداختنی تجاری

14,640,1877,548,458اسناد پرداختنی تجاری
18,205,16411,922,819

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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25- ذخایر و سایر حساب های پرداختنی

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شر اقالم تشکیل دهنده مبلغ مندر

بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

641,609766,89800ذخیره هزینه های پرداختنی

572,394108,7405,1533,312سازمان تامین اجتماعی

330,477191,81100وزارت امور اقتصاد و دارایی

497,684515,593430,080515,593چک های صادره در دست اشخاص

2,191,5691,112,82600سپرده حسن انجام کار

933,5492,245,484933,5462,245,484بستانکاران داخلی به ارز

2,6298,3392,6298,339اصل و سود اوراق مشارکت بانک مرکزی

0220,5620220,562سود گواهی سپرده

3,048,6591,410,3093,747,319711,081سایر بستانکاران

3,246,5403,018,12700سایر اسناد پرداختنی

4,031,3702,608,10200سایر حسابهای پرداختنی

5,985,2493,563,16000ذخیره حق بیمه

1,335,9901,244,63200ذخیره خسارت معوق

434,825248,37900سایر ذخایر فنی

49,99344,01100حق بیمه سالهای آتی

465,745208,32900مالیات بر ارزش افزوده
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده     

9,000181,95200برای فروش

23,777,28217,697,2545,118,7273,704,371

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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26- تسهیالت مالی دریافتی

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تماما مربوط به شرکت های فرعی و به شر تسهیالت مالی دریافتی مندر

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

15,442,0736,843,581تسهیالت
کارمزد سال های آتی )1,589,692()1,061,397(سود و 

14,380,6765,253,889

27- پیش دریافت ها

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه تحت عنوان پیش دریافت ها تماما مربوط به شرکت های فرعی و به شر صورت ریز اقالم مندر

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

1,227,169667,309پیش دریافت ها از سایر شرکت ها

1,227,169667,309

28- ذخیره مالیات عملکرد 

ح زیر می باشد:         گروه به شر تفکیک مبلغ ذخیره مالیات عملکرد 
بانک پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,634,1885,091,1102,043,6485,055,968مانده ابتدای سال
1,679,1711,697,9731,309,7861,201,458ذخیره مالیات عملکرد دوره های مالی
59,758482,2370270,000تعدیل مالیات عملکرد سال های قبل

)4,477,766()1,970,206()4,544,359()1,992,932(تادیه شده طی سال
)6,012()24,923()92,773()129,815(پیش پرداخت مالیاتی

2,250,3702,634,1881,358,3052,043,648

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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گردید و اعتراض بانک  خ 1393/06/12 در تاریخ 1393/06/17 به بانک ابالغ  1- 1- 28-  مالیات سال 1389، طبق برگ قطعی شماره 7699471 مور
که تا تاریخ تهیه صورت های  گردیده  ح  در ارتباط با مبانی محاسبه درآمد مشمول مالیات و عدم اعمال معافیت های قانونی در دیوان عدالت اداری مطر

مالی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

گردید و اعتراض بانک در  خ 1392/07/17 در تاریخ 1392/07/20 به بانک ابالغ  2- 1- 28-  مالیات سال 1390، طبق برگ قطعی شماره 866873 مور
که تا تاریخ تهیه صورت های مالی  گردیده  ح  ارتباط با مبانی محاسبه درآمد مشمول مالیات و عدم اعمال معافیت های قانونی در دیوان عدالت اداری مطر

نتیجه آن مشخص نگردیده است.

3- 1- 28-  پرونده مالیات عملکرد سال 1391 در هیأت حل اختالف تجدید نظر مطرح است و تا تاریخ تهیه صورت های مالی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

4- 1- 28-  پرونده مالیات عملکرد سال 1392 در هیأت حل اختالف بدوی مطرح است و تا تاریخ تهیه صورت های مالی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

گردیده است. 5- 1- 28 - مالیات برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393بر اساس سود ابرازی و با احتساب معافیت های مربوطه محاسبه 

1-28- ذخیره مالیات عملکرد بانك پاسارگاد

گردیده است. مالیات عملکرد تا پایان سال 1388 قطعی و تسویه 

ح جدول زیر می باشد: خالصه وضعیت مالیاتی بانک پاسارگاد برای سال های 1389 تا پایان 1393 به شر

سال

 مالی
یادداشت

سود و زیان

ابرازی

درآمد مشمول

 مالیات ابرازی
مالیات ابرازی

مالیات

تشخیصی

مالیات

 قطعی

مالیات

 تادیه شده
نحوه  تشخیصمانده    ذخیرهمانده    ذخیره

رسیدگی به دفاتر -  قطعی138928-1-16,309,426979,722244,9311,891,1661,490,3661,719,26973,44278,202

رسیدگی به دفاتر - قطعی139028-1-210,159,8201,618,705323,7412,641,9512,638,9222,381,1380270,000

 رسیدگی به دفاتر - 139128-1-314,189,1404,712,860942,5713,509,75901,435,2810500,000
برگ تشخیص

 رسیدگی به دفاتر - 139228-1-416,870,2896,007,2901,201,4583,911,73601,200,20601,201,458
برگ تشخیص

رسیدگی نشده139328-1-513,952,4826,548,9321,309,7860001,309,7860

1,383,2282,049,660

)24,923()6,012(

1393/12/291392/12/29

پیش پرداخت مالیات
1,358,3052,043,648

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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1392/12/29
سود علی الحساب 

طی دوره
سود پرداختی      

طی دوره
1393/12/29

مـــدت کوتـــاه  هـــــای  354,8487,521,1477,544,226331,769سپـــــــرده 

کوتـــاه مـــدت ویـــژه 77,637166,953194,54150,049سپـــــرده هـــای 

ــه ــای یکـسـالــــــــ ــرده هـــــــــ 655,98512,123,51511,304,5731,474,927سپــــــــــ

ســـــــــاله دو  هـــــــــــای  18,1173,035,0522,864,163189,006سپــــــــــرده 

ــاله ــه ســـــــ ــای سـ ــده هـــــــ 13,29950,74548,98415,060سپــــرــــ

15,14415,18220,9459,381سپـــــــرده هـــــای چهـــــــار ســــــــاله

4,737,67126,878,44126,656,4314,959,681سپـــــــــــرده هــــــــای پنــــــج ســــــــاله

01,336,8961,336,8960گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری

5,872,70151,127,93149,970,7597,029,873

30- سود سهام پرداختنی

ح ذیل می باشد: حساب مذکور به شر

گذاران 29- سود پرداختنی به سپرده 

ح زیر و مربوط به بانک پاسارگاد می باشد: گذاران به شر سود پرداختنی به سپرده 

یادداشت

بانك پاسارگادگروه

1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1955,592163,855145,114104,530-30سود سهام پرداختنی به سهامداران

955,592163,855145,114104,530

گروهی برابر با 7،029،512 میلیون ریال می باشد. گذاران در سطح صورت های مالی تلفیقی پس از حذف سود های درون  *  سود پرداختنی به سپرده 

که علی رغم اعالم پرداخت سود سهام، برای در یافت سود خویش مراجعه نکرده و یا  1-30 - مانده سود سهام پرداختنی، مربوط به سهامدارانی است 
حساب معرفی ننموده اند. 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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کارکنان 31- ذخیره مزایای پایان خدمت 

ح زیر می باشد: کارکنان طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شر گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت 

بانك پاسارگادگروه

  1393/12/29  1392/12/29  1393/12/29  1392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

406,951284,247278,189179,048مانده در ابتدای سال

)5,752()10,862()22,102()48,509(پرداخت شده طی سال

270,678144,806139,983104,893ذخیره تأمین شده

629,120406,951407,310278,189

32- سرمایه

که طی شش مرحله به مبلغ  سرمایه بانك در بدو تأسیس مبلغ 3.500 میلیارد ریال ) شامل 3.500 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال ( بوده 
30.000میلیارد ریال ) شامل 30.000میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال ( در پایان سال 1391 افزایش یافته است .

تاریخ ثبت افزایش سرمایه

درصد

 افزایش

سرمایه

مبلغ افزایش

سرمایه

)میلیون ریال(

مبلغ سرمایه

جدید

)میلیون ریال(

محل

افزایش

سرمایه

مطالبات و آورده نقدی1386/08/01501,750,0005,250,000

مطالبات و آورده نقدی1387/04/24331,750,0007,000,000

مطالبات حال شده1388/08/1810700,0007,700,000

آورده نقدی1389/08/3020015,400,00023,100,000

مطالبات و آورده نقدی1390/12/23184,158,00027,258,000

مطالبات و آورده نقدی1391/12/30102,742,00030,000,000

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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ح زیر است: 1-32- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شر

1393/12/291392/12/29

درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام

14.36 %13.994,309,242,690 % 4,199,242,690شرکت سرمایه گذاری پارس آریان)سهامی عام(

4.98 %4.971,494,538,733 %1,490,896,093شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

4.51 %4.841,352,121,161 %1,453,486,086سرمایه گذاری تامین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد

4.25 %3.961,275,495,708 %1,188,698,902شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام(

3.75 %3.751,126,073,702 %1,126,073,702شرکت سام گروه

3.7 %3.71,108,561,097 %1,108,561,097شرکت میالد گستران نوآوران

3.41 %3.141,021,767,925 %940,631,925صندوق بازنشستگی،وظیفه،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها

2.94 %3.9881,834,736 %870,144,847موسسه همیاری کوثر

2.59 %2.59776,379,140 %776,379,140شرکت بینش پژوه ایرانیان

2.54 %2.54762,465,439 %762,465,439محمد هادی نیک لعل فرد

2.3 %2.3688,770,388 %688,770,388شرکت سحاب امید ایرانیان

2.25 %2.25673,926,291 %673,926,291شرکت بازرگانی همقدم

2 %2599,130,529 %599,130,529موسسه رفاه و تامین آتیه امید

1.63 %2.59487,563,021 %776,450,023ستاره منصوبی

44.79 %43.4813,442,129,440 %13,345,142,848سایر سهامداران )کمتر از یک درصد(

30,000,000,00010030,000,000,000100جمع

1393/12/291392/12/29

382544اشخاص حقوقی
49,88352,989اشخاص حقیقی

50,26553,533

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393



گروه و شرکت اصلی )بانک پاسارگاد - سهامی عام( صورت های مالی تلفیقی  

90

که ازتقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی های موزون شده به ریسک به دست می آید، طبق الزامات بانک مرکزی جمهوری  کفایت سرمایه  2-32- نسبت 
ح زیر است: کفایت سرمایه بانک در تاریخ ترازنامه به شر اسالمی ایران باید حداقل 8 درصد باشد، نسبت 

کفایت سرمایه بدون احتساب علی الحساب افزایش سرمایه معادل 16.53 %  خواهد بود. * با توجه در جریان بودن مراحل ثبت افزایش سرمایه، نسبت 

بانک پاسارگاد

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

3242,000,00030,000,000سرمایه

339,864,7587,968,354اندوخته قانونی

343,288,2532,656,118سایر اندوخته ها

12,375,06311,860,906سود انباشته در پایان سال

67,528,07452,485,378جمع سرمایه اصلی

4,404,0483,405,073ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول

--بابت مازاد  1.25 درصد دارایی های موزون شده به ریسک

4,404,0483,405,073جمع سرمایه تکمیلی

71,932,12255,890,451جمع سرمایه پایه

362,520,059296,423,351دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

1.254,531,5013,705,292 درصد دارایی موزون

کفایت سرمایه - درصد 19.8418.85نسبت 

يادداشت

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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ح زیر می باشد: 1-2-32 دارایی های موزون شده بر حسب ریسك به شر

1393/12/291392/12/29

یادداشت
دارایی

ضریب 
ریسك

دارایی 
تعدیل شده

بر حسب ریسك
دارایی

ضریب 
ریسك

دارایی 
تعدیل شده

بر حسب ریسك

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

00 %001,732,000 %42,270,517موجودی نقد
5سپرده ی قانونی و سایر مطالبات از بانک مرکزی 

45,537,736% 0035,840,108% 00

2014,573,576 %2014,592,41372,867,881 %672,962,064مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری 

00 %008,873,154 %7850,000اوراق مشارکت
وام ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و 

تسهیالت مسکن
8

31,032,016% 5015,516,00829,476,993% 5014,738,496

100189,714,289 %100244,087,366189,714,289 %8244,087,366سایر وام ها و تسهیالت اعطایی 

10011,096,116 %1009,758,13911,096,116 %99,758,139سایر حساب های دریافتنی 

10014,005,814 %10017,765,01114,005,814 %1017,765,011وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری ها 

1009,776,879 %10012,341,0889,776,879 %1112,341,088 و 12خالص دارایی های ثابت و سرقفلی 

1003,886,995 %1007,639,8043,886,995 %137,639,804سایر دارایی ها
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده 

)مشمول ضریب تبدیل درصد(
1-39

66,547,051% 5033,273,52560,968,979% 5030,484,489
تعهدات بابت ضمانتنامه های صادره        

)مشمول ضریب تبدیل 20 درصد(
2-39

35,697,195% 207,139,43933,984,538% 206,796,908
تعهدات بابت قراردادهای منعقده معامالت 

)مشمول ضریب 50 درصد(
3-39

814,531% 50407,2662,699,579% 501,349,789

547,302,518362,520,059474,923,325296,423,351جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسك

کسر پیش دریافت اعتبارات اسنادی و سپرده های نقدی ضمانت نامه ها  2-2-32- تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های صادره پس از 
گردیده است. اعمال 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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33- اندوخته قانونی

که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک  بر اساس بند ب ماده 63 اساسنامه بانک، حد اقل 15 درصد سود خالص طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تا زمانی 
گردد.در شرکت های فرعی بر اساس مفاد مواد 140 و 238 اصالحیه قانون تجارت مصوب 1347،به میزان 5  بشود،به حساب اندوخته قانونی منظور می 
کسر و به اندوخته قانونی منتقل می شود.به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن به مانده اندوخته قانونی در شرکت  درصد سود از محل سود خالص شرکت 
های فرعی تا میزان  10درصد سرمایه همان شرکت ،وضع اندوخته قانونی الزامی بوده و پس از آن اختیاری می باشد.اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه 

شرکت نبوده و جز در هنگام انحالل شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

ح زیر می باشد: ج در ترازنامه به شر تفکیك مبلغ مندر

34-اندوخته احتیاطی

کاهش ریسک خود به موجب ماده 63 اساسنامه ،هر سال معادل 5درصد از سود خالص را به اندوخته احتیاطی تخصیص می دهد بانک به منظور 

بانك پاسارگاد

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

7,968,3545,618,029مانده در ابتدای سال

1,896,4042,350,325انتقال از سود قابل تخصیص

9,864,7587,968,354مانده پایان سال

بانك پاسارگاد

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

2,656,1181,872,676مانده در ابتدای سال

632,135783,442انتقال از سود قابل تخصیص

3,288,2532,656,118مانده پایان سال

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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35- سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکت های فرعی از اقالم زیر تشکیل یافته است:

36- درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی

ح زیر می باشد: ج در صورت سود و زیان تلفیقی و شرکت اصلی به شر تفکیک درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی مندر

بانک پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

43,906,28433,503,22249,760,01037,438,821سود حاصل از مشارکت مدنی

626,300113,98767,31961,332سود حاصل از فروش اقساطی

5,151,1704,670,8975,151,4564,671,289سود حاصل از مضاربه

146,28274,719146,282207,544سود حاصل از جعاله

66,5966,249643398سود حاصل از اجاره به شرط تملیک

053,048053,048ضمانت نامه ها

141,905171,873141,905171,873مرابحه

50,038,53738,593,99555,267,61542,604,305

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

12,787,14310,909,066سهم از سرمایه

2,456,252523,670سهم از اندوخته ها

137,4881,292,036سهم از سود و زیان انباشته

15,380,88312,724,772

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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گذاری ها  گذاری ها و سرمایه  37- درآمد حاصل از سپرده 

ح زیر می باشد:  ج در صورت سود و زیان تحت عنوان فوق به شر تفکیك اقالم مندر

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

5,890,6174,449,0865,888,8564,453,342سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها داخلی

1,007,2671,231,4771,007,2671,228,034سود حاصل از اوراق مشارکت

گذاری ها 8,903,4484,115,8824,522,5282,677,388درآمد حاصل از سرمایه 

15,801,3329,796,44511,418,6518,358,764

445,94191,497445,94191,497سود سپرده های ارزی

16,247,2739,887,94211,864,5928,450,261

38-فروش و درآمد حاصل از ارایه خدمات

کاال و درآمد حاصل از ارایه خدمات تماما مربوط به شرکت های فرعی می باشد: گروهفروش 

سال  1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

3,729,3582,186,093فروش ارز

14,782,7489,359,450درآمد حاصل از ارائه خدمات

کامپیوتری 20,747,91510,159,920فروش لوازم 

)34,905()119,527(برگشت از فروش و تخفیفات
ک و مستغالت 427,737748,092فروش امال

39,568,23122,418,650

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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کارمزد دریافتی   -39

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,869,8042,870,2301,869,8042,870,230کارمزد دریافتی از محل اعتبارات اسنادی

889,9071,056,130889,9071,056,130کارمزد ضمانت نامه های صادره

394,016767,222412,249786,189کارمزد دریافتی از محل تسهیالت اعطایی 

کارت اعتباری 90,885109,37790,885109,377کارمزد صدور 

1,318,643433,2191,318,643433,219کارمزد دریافتی از محل سیستم شتاب و سحاب

636,983711,984636,983711,984کارمزد خرید و فروش ارز

کارمزدهای دریافتی 547,443347,560268,455108,248سایر 

5,747,6816,295,7225,486,9266,075,377

40- نتیجه مبادالت ارزی 

ح زیر می باشد: نتیجه مبادالت ارزی )سود حاصل از تسعیر ارز ( تماما مربوط به بانک پاسارگاد و به شر

بانك پاسارگاد

سال 1392 سال 1393 

میلیون ریالمیلیون ریال

74,79513,845سود حاصل از تسعیر ارز

74,79513,845

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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41- سایر درآمدها 

ح زیر است: ج در صورت سود و زیان تحت عنوان فوق به شر مبلغ مندر
بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

241425,6640291,178سود حاصل از فروش اموال

491,4450491,4450سود حاصل از فروش اموال تملیکی

287,906352,874287,743352,874سود حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود

536,330268,245536,330268,244درآمد بررسی پرونده اعتباری مشتریان

3,2773,14900درآمد اجاره

133,264125,34628,15058,919درآمدهای متفرقه

1,452,4631,175,2781,343,668971,215

گذاران از درآمد های مشاع 42- سود پرداختی به سپرده 

ح زیر می باشد. گذاری به شر تفکیک سود پرداختی به سپرده های سرمایه 

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

کوتاه مدت 7,485,2756,248,3627,521,1476,381,538سود سپرده های 

166,95371,842166,95372,763سود سپرده های کوتاه مدت ویژه

11,641,4663,111,86112,123,5153,857,578سود سپـرده های یکـسـالـه

3,035,05240,7923,035,05240,792سود سپــرده های دو ساله

50,74548,66050,74548,660سود سپـرده های سه ساله

15,18228,37415,18228,374سود سپرده های چهار ساله

ساله پنج  های  سپرده  26,296,85422,414,32626,878,44122,414,326سود 

گواهی سپـــرده ویژه 1,328,7602,883,6021,336,8962,892,020سود 

50,020,28734,847,81951,127,93135,736,051

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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گذاری 43- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه 

خ 1382/10/18 بانک  مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده گذاران مطابق بخشنامه شماره مب/1799 مور
گذاری و  گذاری ها,اوراق مشارکت, سپرده های سرمایه  گردیده است.مبالغ تسهیالت اعطایی, سرمایه  ح زیر محاسبه  مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شر

گردیده است. سپرده قانونی براساس میانگین 52 هفته سال محاسبه 
سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

239,761,263193,942,655تسهیالت اعطایی

15,523,21912,719,862سرمایه گذاری ها

23,397,81017,144,264سپرده گذاری نزد بانک ها

4,195,2696,028,371اوراق مشارکت

282,877,561229,835,152جمع منابع

75,597,01062,804,456کوتاه مدت

965,783550,084کوتاه مدت ویژه

62,510,96120,736,795یک ساله

13,932,46915,724,300دوساله

229,429264,264سه ساله

68,208143,569چهار ساله

117,023,315108,322,194پنج ساله

گذاری  270,327,175208,545,662جمع سپرده های سرمایه 

گذاری )24,386,711()32,642,972(سپرده قانونی سپرده های سرمایه 

گذاران 237,684,203184,158,951خالص منابع سپرده 

45,193,35845,676,201منابع بانک

55,267,61542,604,305سود تسهیالت اعطایی

گذاری در اوراق مشارکت 1,007,2671,228,034سود حاصل از سرمایه 

گذاری ها 5,537,4224,175,185سود حاصل از سپرده 

گذاری ها 4,522,5282,677,388سود حاصل از سرمایه 

66,334,83250,684,912جمع سود مشاع

گذاران 55,736,98240,612,046سهم سود سپرده 

351,434243,867جایزه سپرده قانونی

گذاران و جایزه سپرده قانونی 56,088,41640,855,913منافع سپرده 

)5,213,642()6,758,179(حق الوکاله

گذاران 49,330,23735,642,271منافع قابل پرداخت به سپرده 

گذاران )35,736,050()51,127,931(سود پرداختی به سپرده 
گذاران نسبت به منافع قابل پرداخت )93,780()1,797,694()مازاد( کسری سود پرداختی به سپرده 

گردیده است. گذاری و سپرده قانونی بر اساس میانگین 52 هفته در سال محاسبه  گذاری ها، اوراق مشارکت، سپرده های سرمایه  * مبالغ تسهیالت اعطایی، سرمایه 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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کاالی فروش رفته 44- بهای تمام شده خدمات و 

ح زیر می باشد:  کاالی فروش رفته تماما مربوط به شرکت های فرعی بوده و به شر بهای تمام شده خدمات و 

45- هزینه های همکاران

ح زیر می باشد:  تفکیک هزینه های همکاران در پایان سال مالی به شر

گروه

سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

22,187,3479,793,765بهای تمام شده خدمات ارائه شده

4,203,5132,834,745مواد مستقیم مصرفی

511,638333,028دستمزد مستقیم

1,100,051548,781سربار ساخت

کاالی ساخته شده کاهش موجودی  146,2060افزایش و 

28,148,75513,510,319

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

کارکنان 1,203,397651,605625,713472,223هزینه حقوق ثابت 

کارکنان 756,713541,678619,196460,069هزینه عیدی و پاداش 

191,946196,367154,469118,393هزینه فوق العاده ایاب و ذهاب

کاری 133,779117,022127,589109,928هزینه اضافه 

کارفرما 240,773216,108168,274128,274هزینه بیمه 

270,678144,806139,983104,893هزینه بازخرید سنوات

76,61441,48322,01219,931هزینه حق ماموریت

575,806505,635561,518449,770سایر هزینه های همکاران

3,449,7062,414,7042,418,7541,863,481

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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46- هزینه های اداری و عمومی 

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

ک 392,704253,769254,571199,960هزینه استهال

گهی و تبلیغات 477,484300,245447,554279,127هزینه آ

110,760104,37993,47589,235هزینه اجاره

469,184337,048589,129458,168هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و اثاثه

284,360196,532191,791159,666هزینه خدمات قراردادی و پرسنل

152,947128,96290,64880,673هزینه مطبوعات و ملزومات اداری و مصرفی

109,70280,70665,79247,534هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان

13,83811,86511,5897,788هزینه بیمه اموال و موجودی نقد

72,37362,36157,83351,900هزینه پست و تلفن و ارتباطات

125,24983,29357,70642,437هزینه حق المشاوره

74,22853,02061,07145,139هزینه آب و برق و سوخت

64,02770,49554,85361,098هزینه ثبتی و عوارض دولتی

107,18971,27874,15951,731هزینه آبدارخانه و پذیرایی

43,49029,51141,50826,007هزینه آموزش و شرکت در سمینارها

67,25044,72862,97443,725هزینه ایاب  و ذهاب و ماموریت ها

کار 22,65116,78622,64916,786هزینه حق حفاظت از محل 

24,24316,55610,3456,184هزینه حق عضویت و حق حضور در جلسات

24,20811,01724,18111,006هزینه حمایت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

10,1086,68210,1086,639هزینه تربیت بدنی و ورزشی

ک سرقفلی 87,523128,53800هزینه استهال

ک 34,22224,27231,42321,903هزینه پوشا

511,27227,56910,5932,642سایر هزینه ها

3,279,0122,059,6122,263,9521,709,348

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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47- هزینه مطالبات مشکوک الوصول 

ح زیر می باشد: گروه به شر 1-47- هزینه مطالبات مشکوک الوصول 

ح زیر می باشد: 2-47- هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک به شر

گروه

سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

690,012314,077هزینه مطالبات مشکوک الوصول )عمومی(

1.929,721229,397هزینه مطالبات مشکوک الوصول )اختصاصی(

2,619,733543,474

بانک پاسارگاد

سال 1393

گیری *تسهیالت ذخیره مطالباتضریب ذخیره 

گذشته 140,945 10 %2,101,486سررسید 

20680,263 %4,186,379معوق

505,516,995 %9,518,489مشکوک الوصول

270,055,278جاری پس از کسر سود سال های آینده

کل تسهیالت اعطایی 1.54,404,048 %285,861,632جمع 

کل ذخایر 10,742,251جمع 

)7,813,554(کسر می شود :مانده ذخیره مطالبات اول سال

2,928,697هزینه مطالبات مشکوک الوصول طی سال

گردد. کسر وثایق قابل تبدیل به نقد، اعمال می  * ضرایب ذخیره گیری پس از 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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48- هزینه های مالی

ح زیر می باشد: ج در صورت سود وزیان تلفیقی به شر تفکیک هزینه های مالی مندر

بانك پاسارگادگروه

سال 1392سال 1393سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

999,429517,690999,429517,690سود سپرده های ارزی

317,462522,782317,462522,782کارمزد پرداختی به شتاب

کارمزد خدمات بانکی 5,05110,4341,0024,513هزینه 

کارگزاران کارمزد به  27,88720,48927,88720,489هزینه 

1,258,518573,22700هزینه تسهیالت دریافتی از سایر بانکها

کارشناسی تسهیالت 11333900هزینه 

00)71,705()97,059(تخصیص یافته به پروژه ها

2,511,4011,573,2561,345,7801,065,474

49- خالص سایر درآمدها و هزینه ها         

ح زیر می باشد: خالص سایر درآمدها تماما مربوط به شرکت های فرعی بوده و به شر

50- تعدیالت سنواتی

تعدیالت سنواتی ناشی از پرداخت مالیات عملکرد سال های 1389 و 1390 می باشد.

گروه

سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

183,656562,841خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

)3,967,441()5,677,668(خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

)5,494,012()3,404,600(

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

کسر مالیات 17,606,07420,031,648سود قبل از 

ک 480,227382,307هزینه استهال

2,619,733543,474هزینه مطالبات مشکوک الوصول

گذاری ها )4,115,882()8,903,448()سود( زیان فروش سرمایه 

)778,538()779,110()سود( زیان فروش اموال

)13,845()74,795(خالص )سود( تسعیر ارز وجه نقد

کارکنان 222,169122,704خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت 

)6,435,224()3,859,780(

خالص افزایش )کاهش( بدهی های عملیاتی:

143,3968,494,814بدهی به بانک مرکزی

)659,301()7,033,372(سپرده های دیداری

2,516,808)1,247,596(سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه

گذاری مدت دار 59,371,12269,199,605سپرده های سرمایه 

)4,062,642()889,792(سایر سپرده ها

6,080,0264,653,291ذخایر و سایر بدهی ها

)85,892(559,860پیش دریافتهای عملیاتی

6,282,3451,350,663حسابهای پرداختنی عملیاتی

گذاران 1,211,2812,224,609سود پرداختنی به سپرده 

64,477,27083,631,955

کاهش دارایی های عملیاتی: خالص )افزایش( 

)7,295,115()9,697,628(سپرده قانونی و سایر مطالبات از بانک مرکزی

)4,076,926()2,082,368(مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

)31,641,444()46,503,931(تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

8,023,1542,991,317اوراق مشارکت

)317,833()4,112,523(سایر دارایی ها

)8,853,517()4,553,065(حساب ها و اسناد دریافتنی عملیاتی

)290,050()1,699,943(سفارشات و پیش پرداخت ها

110,099)3,686,825(موجودی ها

)881,179()963,541(سایر حساب های دریافتنی

)65,276,670()50,254,648(

10,371,45249,549,175جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

گروه: کسرمالیات بر درآمد  51- صورت تطبیق سود قبل از 

)تجدید ارایه شده(

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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کسر مالیات بر درآمد شرکت اصلی 52- صورت تطبیق سود قبل از 

سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

13,952,48216,870,289سود قبل از کسر مالیات

ک 254,571199,960هزینه استهال

2,928,697870,360هزینه مطالبات مشکوک الوصول

)2,659,112()4,520,233()سود( زیان سهام سرمایه گذاری

)18,276()2,294()سود( زیان فروش سرمایه گذاری ها

)644,052()779,188()سود( زیان فروش اموال و دارایی ثابت مشهود

)13,845()74,795(خالص )سود( تسعیر ارز وجه نقد

129,12199,142خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

)2,064,121()2,165,823(

خالص افزایش )کاهش( بدهی های عملیاتی:

143,3958,494,814بدهی به بانک مرکزی

)659,067()7,033,372(سپرده های دیداری

2,503,409)1,247,596(سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه

59,409,50068,256,869سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

)4,595,718()1,397,004(سایر سپرده ها

)472,015(1,414,356ذخایر و سایر بدهی ها

1,157,1722,225,939سود پرداختنی به سپرده گذاران

52,446,45175,754,231

خالص )افزایش( کاهش دارایی های عملیاتی:

)7,295,115()9,697,628(سپرده قانونی و سایر مطالبات از بانک مرکزی

)4,076,927()2,082,368(مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

)45,272,417()58,856,796(تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

8,023,1542,991,317اوراق مشارکت

)286,204()3,752,806(سایر دارایی ها

)3,117,666()818,744(سایر حساب های دریافتنی

)67,185,188()57,057,012(

ج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 33,401,685)2,850,376(جریان خالص ورود )خرو

)تجدید ارایه شده(

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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53- مبادالت غیر نقدی

ح زیر است: مبادالت غیر نقدی عمده طی دوره به شر

بانک پاسارگاد

سال 1392سال 1393

میلیون ریالمیلیون ریال

1,713,382535,131تملیک وثایق

600,615306,883افزایش سرمایه شرکت مبنای خاورمیانه

کارگزاری بانک پاسارگاد 14,7009,800افزایش سرمایه شرکت 

9,3009,300افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

27,26641,256افزایش سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد

110,863158,033افزایش سرمایه شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

36,00056,000افزایش سرمایه شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

0180,000افزایش سرمایه شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

314,680165,310افزایش سرمایه شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

1,567,9240افزایش سرمایه شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد

10,8000افزایش سرمایه شرکت لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد

7,443,8920افزایش سرمایه بانک پاسارگاد

11,849,4221,461,713

54- خالص افزایش وجه نقد

ح زیر می باشد: خالص افزایش وجه نقد منعکس شده در صورت جریان وجوه نقد به شر

بانك پاسارگادگروهیادداشت

1393/12/29

میلیون ریال

1392/12/29

میلیون ریال

خالص افزایش
)کاهش(

میلیون ریال

1393/12/29

میلیون ریال

1392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

54,116,1942,752,4151,363,7792,270,5171,732,000538,518موجودی نقد

)948,064(2,406,5703,354,634)948,064(72,406,5703,354,634سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی )ارزی(

729,4254,82424,60129,4254,82424,601سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی )ریالی(

)1,064,722(40,518,01941,582,741)1,064,722(740,518,01941,582,741سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی )ارزی(

47,070,20847,694,614)624,406(45,224,53146,674,198)1,449,667(

خالص افزایش
)کاهش(

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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55- اقالم زیر خط شرکت اصلی

ح زیر است:  1-55- تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادره به شر

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

142,514194,407تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادره - ریالی

70,688,34464,713,608تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادره - ارزی

70,830,85864,908,015

ح زیر است: 2-55- تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره به شر
 1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

27,796,29123,174,330تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره - ریالی

10,900,61413,395,919تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره - ارزی

38,696,90536,570,249

ح زیر است: 3-55- سایر تعهدات به شر
1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

کارت های اعتباری 365,661614,987تعهدات بابت 

448,8702,084,592سایر

814,5312,699,579

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393
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گروه

1393/12/291392/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

550,120570,572تعهد پرداخت تتمه خرید بهای شعبه های بانک پاسارگاد

550,120570,572

57- رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه 

که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا و یا تعدیل در صورتهای مالی باشد روی نداده است. رویدادهایی 

58- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته بانك پاسارگاد در پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مي باشد .

56- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

1-56 تعهدات سرمایه ای شامل موارد زیر است:

ع یادداشت توضیحی 28 بانک فاقد بدهی احتمالی می باشد. 2-56- به استثنای مالیات عملکرد موضو

1393/12/29

میلیون ریال

تکالیف قانونی:

1,264,270تقسیم حداقل 10 درصد سود خالص سال 1393 طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت

ج در گزارش  کثر سود قابل تقسیم برابر است با مبلغ 12,375,063 میلیون ریال  )معادل سود انباشته شرکت اصلی( که با در نظر گرفتن مالحظات مندر - حدا
حسابرس مستقل و بازرس قانونی، قابل تقسیم می باشد.

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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ی
ت ارز

ضعی
59- و

ک پاسارگاد در پایان سال مالی به شرح زیر می باشد:
ی بان

ت ارز
ی پولی و تعهدا

ی ها و بدهی ها
دارای

ی در حال انجام می باشد.
ی، حسابرسی ویژه ارز

ت ارز
ی گذشته - بخشنامه 60/1015  مورخ  1392/09/16 اداره آمار و تعهدا

ت ارز
ی ج.ا.ا به شماره 94/33087 مورخ  1394/02/14 موضوع تعهدا

ک مرکز
ق تأییدیه بان

* طب

ت
یادداش

دالر

 آمریکا
یورو

پوند

ستان
انگل

ت
درهم امارا

ن
ن ژاپ

ی

ك
فران

س
 سوئی

لیر ترکیه
ن

یوان چی
وون کره

روبل روسیه
روپیه هند

ی نقد
موجود

5
18,254,130

14,479,344
252,975

1,143,281
50,000

47,534
2,060

1,200
0

2,420
0

ی
ک مرکز

ت از بان
مطالبا

6
21,752,222

10,164,754
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ت 
ت از سایر بانکها و موسسا

مطالبا
ی

اعتبار
7

8,197,984
665,769,640

1,095,861
496,029,139

5,667,995,890
83,487,678

83,831,785
1,080,893,175

130,748,607,573
181,928,811

20,727,562,396

ی
ت ارز

تسهیال
9

36,699,567
56,620,962

0
24,536,947

0
0

2,640,827
0

0
0

0

ی دریافتنی
سایر حسابها

10
160,678

2,573,074
0

9,136,003
56,354,563

3,733
127,626

40,022,036
59,351,802

21,000,000
0

ی
ک مرکز

بدهی به بان
19

)0(
)386,133,621(

)0(
)0(

)0(
)0(

)59,162,989(
)260,470,213(

)64,976,844,620(
)0(

)0(

ی
سپرده دیدار

20
)15,837,498(

)28,488,167(
)0(

)1,029,700(
)0(

)82,989,560(
)0(

)0(
)279,566,898(

)25,098,913(
)120,960(

س انداز
ض الحسنه و پ

سپرده قر
21

)11,924,277(
)69,539,492(

)156,803(
)1,442,050(

)100,000(
)34,389(

)2,417(
)261,827,256(

)35,835,218,934(
)0(

)0(

ت دار
ی مد

سپرده سرمایه گذار
22

)235,729,951(
)231,426,733(

)259,404(
)163,691,105(

)0(
)21,100(

)0(
)0(

)0(
)0(

)0(

سایر سپرده ها
23

)8,851,476(
)129,031,382(

)1,068(
)16,654,033(

)482,509,143(
)3,977,061(

)7,671,783(
)24,271,525(

)43,859,620,943(
)12,048,038(

)356,841,462(

سایر بدهی ها
21

)1,003,898(
)17,156,266(

)0(
)4,145,811(

)671,340,064(
)0(

)4,827,729(
)30,080,118(

)477,159,423(
)0(

)0(

)188,282,519(
)112,167,887(

931,561
343,882,671

4,570,451,246
)3,483,165(

14,937,380
544,267,299

)14,620,451,442(
165,784,280

20,370,599,974

ی
ت اسناد

ت اعتبارا
تعهدا

55-1
0

1,030,419,164
25,887

85,025,311
546,955,858

3,976,950
3,884,140

7,084,867,472
43,203,422,434

1,187,345,080
1,574,240,392

ی صادره
ت نامه ها

ت ضمان
تعهدا

55-2
9,462,305

281,294,005
0

5,163,425
685,839,130

0
0

432,447,768
0

0
0

ت مشتریان
سایر تعهدا

55-3
0

131,199,605
0

68,166,679
100,256,065

0
6,022,378

284,020,140
18,816,438,848

116,419,985
82,576,640

سهامی عام(
ت 

شرك
سارگاد)

ك پا
بان

ی مالی تلفیقی
ت ها

صور
حی 

ضی
ی تو

ت ها
ش

یاددا
سفند ماه  1393
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60– معامالت با اشخاص وابسته

ح زیر بوده است :  گزارش به شر اطالعات مربوط به اشخاص وابسته بانك پاسارگاد طی سال مورد 

میلیون ریال

نام شخص 
وابسته

نوع 
وابستگی

آیا مشمول مفاد 
ماده 129 ق.ت 

می باشد؟
مبلغ معاملهموضوع معامله

مانده طلب )بدهی(مانده طلب )بدهی(

1393/12/291392/12/29

شرکت فناپ             
     سهامدار 

عمده و  عضو 
هیأت مدیره

بله

تسویه بخشی از بدهی شرکت فناپ به بانک پاسارگاد 
خ 92/02/17  بابت علی الحساب پرداختی مور

 50,000

841,854573,050

علی الحساب بازدید دوره ای، پشتیبانی، سرویس و 
تعمیر تجهیزات رایانه ای شرکت فناپ 

 15,000

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت فناپ تا 
سقف 1200 میلیارد ریال از محل سود سهام سال 91 

 98,000

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت فناپ تا 
سقف 1200 میلیارد ریال از محل بخشی از مطالبات 

 12,863

382,200 علی الحساب بابت افزایش سرمایه شرکت فناپ 

خ  تسویه علی الحساب پرداختی به شرکت فناپ در مور
 93/03/18

 382,200

تسویه گشایش اعتبار واردات دستگاه pos شرکت فناپ 
طی نامه 119/93/12741 

 9,000

 تسویه علی الحساب پرداختی به شرکت فناپ
در خصوص حمایت از تیم ملی فوتبال 

 50,000

540,000 تسهیالت پرداختی 

610,720 تسویه تسهیالت 

1,543 بخشودگی جرائم تسهیالت 

167,739 ضمانت نامه های صادره 

47,266 تسویه ضمانت نامه ها 

شرکت بیمه 
پاسارگاد      

سهامدار و  
عضو هیأت 
مدیره     

بله      

پرداخت علی الحساب به شرکت بیمه طی نامه شماره 
931/1000/66 م 93/2/30 

 45,000

67,98611,667

 تسویه بخشی از مطالبات سود سهام سال92- 
سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت بیمه 

پاسارگاد تا سقف 1.134.000 میلیون ریال به میزان25درصد 
 27,266

تتمه فروش مابقی ساختمان فاطمی به جز سرقفلی 
شعبه فاطمی و مغازه مجاور به شرکت بیمه پاسارگاد 

 24,529

18,094 واریز الباقی سود سهام بانک 92 از شرکت بیمه پاسارگاد 

15,375 ضمانت نامه های صادره 

3,721 تسویه ضمانت نامه ها 

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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نام شخص 
وابسته

نوع 
وابستگی

آیا مشمول مفاد 
ماده 129 ق.ت 

می باشد؟
مبلغ معاملهموضوع معامله

مانده طلب )بدهی(مانده طلب )بدهی(

1393/12/291392/12/29

شرکت هلدینگ 
توسعه معادن 

و صنایع معدنی 
خاورمیانه

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

افزایش سرمایه شرکت میدکو تا سقف 16.800 میلیارد 
ریال)33%( از محل مطالبات سود سهام سال92

314,680

2,616,000887,082

241,829تسویه بخشی از بدهی سود اوراق مشارکت شرکت

کوپن ماهیانه 130,583پرداخت سود 

شارژ حساب ارزش آفرینان بابت سررسید اوراق 
هلدینگ خاورمیانه

1,300,000

1,881,624تسویه بدهی شرکت میدکو بابت اوراق

2,616,000پرداخت تسهیالت

573,242تسویه تسهیالت

شرکت مبنای 
خاورمیانه

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت مبنای 
خاورمیانه تا سقف 3.650 میلیارد ریال )60.09%( از 

سود سهام سال 92
600,615

1,428,900531,900
1,428,900پرداخت تسهیالت

1,731,900تسویه تسهیالت

شرکت لیزینگ 
پاسارگاد

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

وصول بخشی از بدهی شرکت لیزینگ پاسارگاد بابت 
سود سهام سال 91

40,400

617,400633,279 655,000تسویه بدهی

505,000تسویه تسهیالت

604,100تسهیالت پرداختی

شرکت لیزینگ 
ماشین آالت و  

تجهیزات پاسارگاد

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

9,720وصول تتمه سود سهام سال مالی 91

2,150,3382,183,118

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت 
لیزینگ ماشین آالت تا سقف 300 میلیارد ریال)%200( 

از محل مطالبات سود سهام سال 92
10,800

2,264,000تسویه تسهیالت

2,206,000تسهیالت پرداختی

میلیون ریال

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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میلیون ریال

شرکت ارزش 
آفرینان پاسارگاد

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت ارزش 
 آفرینان پاسارگاد تا سقف 3.600 میلیارد ریال )%80( 

از محل سود سهام سال 90
184,155

2,139,6162,405,937

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت ارزش 
 آفرینان پاسارگاد تا سقف 3.600 میلیارد ریال )%80( 

از محل سود سهام سال 91
293,986

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت ارزش 
 آفرینان پاسارگاد تا سقف 3.600 میلیارد ریال )%80( 

از محل بخشی از سود سهام سال 92
1,089,783

505,238تامین موجودی اوراق مرحله یازدهم، دوازدهم و میدکو

821,535تسویه تسهیالت

1,156,238تسهیالت پرداختی

شرکت پرداخت 
الکترونیک 

پاسارگاد

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

100,000تسویه بخشی از حساب های فی مابین پرداختی

587,159283,948
علی الحساب حق الزحمه پشتیبانی 205.895 دستگاه 

پایانه فروش توسط شرکت پرداخت الکترونیک در 
اسفندماه 93

37,802

410,300تسهیالت پرداختی

شرکت مدبران 
ساخت آریان

سهامدار 
عمده و  عضو 
هیأت مدیره

8,3456,7610تسویه بدهیبله

کارگزاری بانک 
پاسارگاد

سهامدار 
عمده و عضو 
هیأت مدیره

بله

سهم الشرکه بانک در افزایش سرمایه شرکت مذکور تا 
سقف 120 میلیارد از محل سود سهام

9,800

7,810685 20,050تسویه الباقی سود سهام 92

632,356تسویه تسهیالت

7,810 ضمانت نامه های صادره

شرکت سامان 
ساخت آریان

سهامدار 
عمده و  عضو 
هیأت مدیره

9,9902,9210تسویه بدهیبله

نام شخص 
وابسته

نوع 
وابستگی

آیا مشمول مفاد 
ماده 129 ق.ت 

می باشد؟
مبلغ معاملهموضوع معامله

مانده طلب )بدهی(مانده طلب )بدهی(

1393/12/291392/12/29

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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شرکت بیمه 
اتکایی ایرانیان

سهامدار و  
عضو هیأت 

مدیره
بله

پرداخت الباقی تعهد سرمایه گذاری )15.5درصد(از سود 
سهام سال مالی 92 طی صورتجلسه مجمع عمومی 

خ  92/12/12 مور
9,30000

شرکت خدمات 
ارزی و صرافی 

پاسارگاد

سهامدار 
عمده و  عضو 
هیأت مدیره

بله

سهم الشرکه بانک جهت افزایش سرمایه شرکت خدمات 
ارزی و صرافی پاسارگاد تا سقف  200 میلیارد ریال به میزان 

25%  )از محل مطالبات حال شده(
36,000

00 45,000تسویه باقیمانده سهم سود سال مالی 92

84,000 ضمانت نامه های صادره

84,000 تسویه ضمانت نامه ها

شرکت 
گذاری  سرمایه 

پارس آریان

عضو هیأت 
مدیره 
مشترک

بله

437,375تسویه تسهیالت

0430,769

95بخشودگی جرایم تسهیالت

نام شخص 
وابسته

نوع 
وابستگی

آیا مشمول مفاد 
ماده 129 ق.ت 

می باشد؟
مبلغ معاملهموضوع معامله

مانده طلب )بدهی(مانده طلب )بدهی(

1393/12/291392/12/29

میلیون ریال

بانك پاسارگاد )شركت سهامی عام(
یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی
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