
 
 
 
 
 
 

 مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام  

  
  با احترام، 

اجزای .  تقدیم می گردد1383 اسفند 30مربوط به سال مالی منتهی به ) شرکت سهامی عام(  به پیوست صورتهای مالی بانک پارسیان 
  : تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است

 شماره صفحه 

30/12/1383ترازنامه در تاریخ   2 

30/12/1383صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ   3 

انباشته ) زیان(گردش حساب سود   3 

 4 صورت جریان وجوه نقد

: یادداشت های توضیحی همراه، شامل    

 5  تاریخچه فعالیت بانک -

 5  مبنای تهیه صورتهای مالی -

 7-5  خالصه اهم رویه های حسابداری -

ای مالی و سایر اطالعات مالیداشت های مربوط به اقالم مندرج در صورته یاد-  8-28 

       
  .  به تایید هیأت مدیره بانک رسیده است28/3/1384   صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

  
                                                                                                                                                                                  

  امضاء                                 سمت                    نام و نام خانوادگی 
  عضو هیأت مدیره      غالمحسین اسدی

  
  

  یرهنایب رئیس هیأت مد      امیر البدوی 
  
  

  عضو هیأت مدیره      شهال انصاری 
  
  

  عضو هیأت مدیره      محمد علی بهزادان
  
  

  عضو هیأت مدیره و مدیر عامل      طالبی... عبدا
  
  

  عضو هیأت مدیره                                                               علی اکبر عالئی 
  
  

  رئیس هیأت مدیره      بهرام فتحعلی 
 



 )شرکت سهامی عام(ن بانک پارسیا

 ترازنامه

 1383 اسفندماه 30

 مبالغ به میلیون ریال           

 1382/12/29   1383/12/30   یادداشت   بدهیها و حقوق صاحبان سهام   1382/12/29   1383/12/30   یادداشت   داراییها

             :بدهیها                

 981،147  2،466،623   15   سپرده های دیداری   157،150  188،651   4   موجودی نقد و بانک

 5،912،981  23،908،509   16   سپرده های سرمایه گذاری   15،462  356،000   5   اوراق مشارکت
 258،373  416،138   17   سایر سپرده ها   971،209  4،156،657   6   سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

 100،041  900،000   18   سود سهام پیشنهادی و پرداختنی   448،040  670،684   7   ایه گذاری نزد بانکهاسپرده های سرم
 958،897  1،162،184   19   سایر حسابهای پرداختنی   273،373  422،782   8   سرمایه گذاری کوتاه مدت

 0  134،902   20   ه مالیاتذخیر   5،493،005  21،253،203   9   تسهیالت اعطایی و مطالبات
 1،503  3،907   21   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان   262،677  2،256،660   10   مطالبات و پیش پرداختها

 8،212،942  28،992،263       جمع بدهیها   103،116  612،650   11   سرمایه گذاری بلند مدت

          :حقوق صاحبان سهام   137،750  447،206   12   داراییهای ثابت مشهود

 341،000  2،000،000   22   سرمایه پرداخت شده   7،871  57،048   13   داراییهای نامشهود
 42،607  212،531   23   اندوخته قانونی   793،984  910،511   14   سایر داراییها

 5،681  28،337   24   سایر اندوخته ها             
 61،407  98،921       سود انباشته             

 450،695  2،339،789       جمع حقوق صاحبان سهام             

 8،663،637  31،332،052   جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام   8،663،637  31،332،052       جمع داراییها

                              

             :اقالم زیر خطی               :اقالم زیر خطی

 268،916  178،439  37   تعهدات بانک بابت وجوه اداره شده   268،916  178،439  37   وجوه اداره شده

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات 
 اسنادی

 725،921  1،268،160  38   تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی   725،921  1،268،160  38  

هدات مشتریان بابت ضمانت نامه تع
 ها

 658،605  1،349،243  39   تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها   658،605  1،349،243  39  

               

.یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است  
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 )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان 

 صورت حساب سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال                                    1383اسفندماه 30ی منتهی بهبرای سال مال

 1382/12/29   1383/12/30   یادداشت   شرح

 572،212  3،321،958  25   درآمدهای مشاع

 (478،846)  (2،349،648)  26   سهم سود سپرده گذاران

 (98،909)  (320،543)  27   هزینه ذخیره عمومی تسهیالت اعطایی

 (5،543)  651،767     خالص درآمد مالی سهم بانک

 42،884  396،865  28   کارمزد خدمات بانکی

 25،331  37،027  29   خالص درآمد معامالت ارزی
 205،649  391،765  30   سود  سرمایه گذاریها

 268،321  1،477،424     جمع درآمد عملیاتی
        :یهزینه های عملیات

 (30،562)  (87،180)  31   هزینه کارکنان

 (38،863)  (87،860)  32   هزینه اداری و عمومی

 (8،479)  (27،544)  33   هزینه استهالک

 (77،904)  (202،584)     جمع  هزینه های عملیاتی

 190،417  1،274،840     سود عملیاتی

 1،626  1،875  34   خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 192،043  1،276،715     سود قبل از مالیات

 0  (143،890)  20   مالیات
 192،043  1،132،825     سود خالص

 563  566     )ریال-بر اساس تعداد سهام در پایان سال(عایدی هر سهم

 293   450   )ریال-بر اساس تعداد سهام در پایان سال(سود تقسیمی پیشنهادی هر سهم

 341   2،000       )میلیون سهم(تعداد سهام در پایان سال

 انباشته) زیان ( گردش حساب سود 

 192،043  1،132،825     سود خالص سال جاری

 43،616  61،407     سود انباشته ابتدای سال

 (10،605)  (2،731)  36   تعدیالت سنواتی

 33،011  58،676      ابتدای سال -سود انباشته اصالح شده 
 225،054  1،191،501     سود قابل تخصیص

        :تخصیص سود

سود خالص دوره% 15انتقال به اندوخته قانونی معادل    23  (169،924)  (28،806) 

سود خالص دوره% 2انتقال به اندوخته احتیاطی معادل   24  (22،656)  (3،841) 
 (31،000)  0     )سهام جایزه(انتقال به سرمایه 

 (100،000)  (900،000)     سود سهام پیشنهادی
 (163،647)  (1،092،580)     جمع مبالغ تخصیص یافته

 61،407  98،921     سود انباشته نقل به سال بعد

       

 جامع ارائه نشده است) زیان(سودازآنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به سود دوره و تعدیالت سنواتی است، صورت 

.یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است  
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 )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان 

 صورت جریان وجوه نقد

                       مبالغ به میلیون ریال1383اسفندماه30برای سال مالی منتهی به تاریخ

 1382/12/29   1383/12/30   یادداشت   شرح

          :فعالیتهای عملیاتی

 )82،801(  )834،572(   35   جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

          : بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

 13،512  5،468       سود سهام دریافتی

 )32،014(  )100،041(       سود سهام پرداختی

 )18،502(  )94،573(     جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریهاو سود پرداختی تامین مالی

          : مالیات بر درآمد

 0  )8،988(       مالیات پرداختی

          : فعالیتهای سرمایه گذاری

 )603،937(  )1،103،411(       وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها

 935،019  800،347       وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریها

 )76،439(  )334،464(       وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود

 )1،811(  )51،959(       وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود

 0  246       هودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامش

 252،832  )689،241(       جریان خالص خروج وجه نقد از فعالیتهای سرمایه گذاری

 151،529  )1،627،374(       جریان نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

          : فعالیتهای تأمین مالی

 0  1،659،000       وجوه حاصل از افزایش سرمایه نقدی

 151،529  31،626       وجه نقد) خروجی(ورودی خالص جریان 

 )61(  )125(       تسعیر وجه نقد) زیان(سود 

 151،468  31،501       وجه نقد) کاهش(خالص افزایش

 5،682  157،150       مانده موجودی نقد در ابتدای سال

 157،150  188،651       مانده موجودی نقد در پایان سال

       

       

       

 .یادداشتهای توضیحی همراه جزء الینفک صورتهای مالی است
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  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان 
  یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

  1383 اسفند ماه 30سال مالی منتهی به 
 

 
 
  

   کلیات -1-1
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ) 98( بانک پارسیان به استناد ماده              

 178028 طی شماره سایر مقررات مربوطه، و21/1/1379، ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 17/1/1379
هـ از /2348 عملیات بانکی به شماره مجوز. ه استتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید در اداره ثبت شرک15/6/1380مورخ 

 65 شماره – بلوار کشاورز –  مرکز اصلی بانک در تهران وه است گردید اخذ26/6/1380هوری اسالمی ایران در بانک مرکزی جم
  . باشد می

    فعالیت اصلی بانک-2-1
جاز می  موجب قوانین و مقررات برای بانکها م      ه  که ب است  یه عملیات و معامالت بانکی، بازرگانی و خدماتی         کلشامل  بانک  فعالیتهای           

  . باشد
   تعداد شعب و کارکنان -3-1

  .  استداشته)  شعبه31سال قبل (و شهرستانها  شعبه در تهران 66 تعداد 1383سال  اسفند ماه  بانک در پایان-1-3-1        
  .بوده  است  ) نفر 496سال قبل  (  نفر931 ،  1383 سالاسفند ماه کارکنان بانک در پایان تعداد  -2-3-1        

  
  
 مبنای تهیه صورتهای مالی -2

       
  . شده است و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده    صورتهای مالی بانک اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه 

  
  های حسابداری  ه اهم رویه خالص-3
  
  گذاریها   سرمایه-1-3

 مجموع "ارزش بازار"بر مبنای می باشند  سریع المعاملهشرکتهای بورسی که سهام  در کوتاه مدتگذاریهای  سرمایه - 3- 1- 1                 
اقل بهای تمام شده و خالص  سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به .ی فوق مورد ارزشیابی قرار می گیردگذاریها سرمایه

  .ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزیابی می شود
ر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه ــ سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کس- 2-1-3                

  . گردد  گذاریها ارزشیابی می
آمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته به روش ارزش ویژه و درآمد سایر سرمایه گذاری ها در زمان تصویب  در-3-1-3               

  .  شناسایی می شود) تا تاریخ ترازنامه(سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر 
  
 
 

5 

  تاریخچه فعالیت بانک -1



  )شرکت سهامی عام(بانک پارسیان 
  الییادداشتهای توضیحی صورتهای م

  1383 اسفند ماه 30سال مالی منتهی به 
 
 

   دارائی های ثابت مشهود -2-3         
مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی کـه  . شود   در حسابها ثبت می تاریخی دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده  -1-2-3         

گردد، به  ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میباعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای 
هـای    هزینـه . شـود     ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطـه مـستهلک مـی               عنوان مخارج سرمایه  

نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکـرد      
های جاری تلقی و به حساب سـود و زیـان دوره    شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه   یابی شده اولیه دارائی انجام می     ارز

  . گردد  منظور می
نامه استهالک مصوب شورای پول و اعتبار، براساس نرخها و روشهای زیر صورت   با توجه به آیینثابت استهالک دارائیهای -2-2-3          

  : گیرد  می
  روش استهالک   سال–عمر مفید   وع دارایین

  مستقیمخط   3  اموال منقول
  مستقیمخط   10  اموال غیر منقول

  مستقیم خط   3  های انجام شده در محل ساختمانهای استیجاری هزینه
  

امل استهالک درنظر گرفتـه  گیرد یکسال ک برداری قرار می  برای دارائیهای ثابتی که درنیمه اول سال، تحصیل و مورد بهره    -3-2-3         
شود و برای دارائیهای ثابت تحصیل شده در نیمه دوم، از اول سال مالی بعد، استهالک محاسبه و در حسابها منظور   می
شایان ذکر است زمین مربوط به اعیانی به اضافه مقداری از زمینهای مجاور اعیانی، حداکثر معـادل زمـین                   . گردد    می

الذکر مستهلک شده و زمینهایی کـه سـاختمان روی آن بنـا نـشده باشـد، مـستهلک        فوقزیربنا، براساس مصوبات  
  . شود  نمی

   تسعیر ارز -3-3
         داراییها و بدهی های پولی ارزی در تاریخ ترازنامه براساس نرخ مرجع اعالم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسعیر 

               کلیه                .گردد    منظور می ) سود و زیان دوره   ( یا زیان به حساب نتیجه معامالت ارزی         گردد و تفاوت حاصله اعم از سود        می
اقالم غیر پولی ارزی به بهای تمام شده تاریخی در حسابها ثبت شده و در صورتی که به هر دلیل ایـن اقـالم تجدیـد ارزیـابی                            

  .گردند، با نرخ تاریخ ارزیابی مجدد تسعیر می شوند
   ی نامشهود ها ائیراد -4-3

 انعکـاس    مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گرفتـه و در صـورتهای مـالی              تحت این سرفصل  و نرم افزارها    سرقفلی   االمتیازها،  حق         
 3-2-2 طبـق رویـه منـدرج در یادداشـت توضـیحی       سـال  3 طی و نرم افزارها  سال   10طی  توضیح اینکه سرقفلی    . د  نیاب  می

  . د مستهلک می گرد
   سپرده قانونی -5-3

 سپرده قانونی بر اساس ضـوابط و نرخهـای تعیـین      18/4/1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ        ) 37(           در اجرای مفاد ماده     
  .شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و نزد بانک مذکور تودیع می گردد
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  )عامشرکت سهامی (بانک پارسیان 

  یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 1383 اسفند ماه 30سال مالی منتهی به 

 
  

  درآمدها -6-3
 ارائه خدمات بانکی به روش تعهـدی         و گری مالی، تسهیالت اعطایی      اساسنامه، درآمد ناشی از عملیات واسطه      44ماده  ا توجه به مفاد     ب    

  . گردد  شناسایی می
  شکوک الوصول مطالبات معمومی  ذخیره -7-3

           ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران معـادل دو درصـد مانـده                     
  . گردد  تسهیالت اعطایی و مطالبات محاسبه می

   ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان -8-3
محاسبه و در حسابها منظور     ،  ی یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان            ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برمبنا                

   .  شود می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧ 



 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

     موجودی نقد و بانک -4

  :الم زیر تشکیل شده است موجودی نقد از اق

     

 شرح
   1383    

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
 32،638 99،652 موجودی نقد نزد بانک

 1،474 1،862 اسکناس و نقود بیگانه

 356 4،476 موجودی نزد بانک مرکزی

 35،276 45،379 سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانکها

 87،405 33،516 انکهای خارجیسپرده ارزی دیداری نزد ب

 1 3،766 سپرده ارزی نزد بانکهای داخلی
 157،150 188،651 جمع

     
ای کافی قرار داشته  موجودی صندوق شعب زیر پوشش بیمه. باشد  پوند می30790 فرانک و 3100 یورو و 74410 دالر آمریکا و 47403اسکناس و نقود بیگانه  شامل 

 .است

     

    راق مشارکت او-5 
     

 درصد و گواهی سپرده صادره بانک 17الحساب  مانده حساب اوراق مشارکت مربوط به اوراق مشارکت منتشره از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با سود علی
 : درصد در سال بوده که از نظر سررسید از اقالم زیر تشکیل شده است17/5کشاورزی با سود 

     
  رسیدسر

 1382پایان سال  1383پایان سال 

    1383     

 میلیون ریال
    1382     

  میلیون ریال

1384/03/17 1383/5/16 6،298 7،596  

1384/04/06 1383/6/17 80،210 3،886  

1384/05/17 1383/10/22 11،072 3،839  

1384/10/22 1383/12/5 3،296 141  

1384/12/05 _ 124 0  

1385/10/15 _ 255،000 0  

  15،462 356،000 جمع

   .اوراق مشارکت ویژگی تبدیل به نقد در هر زمان را دارد
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

 
      سپرده قانونی نزد بانک مرکزی-6

       : از اقالم زیر تشکیل شده استسپرده قانونی

 شرح
        1383    

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
 971،209 4،156،657 سپرده قانونی نزد بانک مرکزی

          

      سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها-7

     :سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها از اقالم زیر تشکیل شده است

 شرح
میلیون     1383   

 ریال
   1382    

 میلیون ریال
 382،854 379،435 سپرده سرمایه گذاری نزد بانکهای داخلی

 65،186 291،249 سپرده سرمایه گذاری نزد بانکهای خارجی

 448،040 670،684 جمع
          

      سرمایه گذاریهای کوتاه مدت-8

   :ر تشکیل شده استسرمایه گذاریهای کوتاه مدت از اقالم زی

 شرح
   1383        

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
   : سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی

 155،897 562،887 ارزش دفتری قبل از تعدیل

 117،476 (140،105) تعدیل ارزش دفتری به ارزش بازار

 273،373 422،782 ارزش بازار
          
 : گذاریهای سریع المعامله، در تاریخ ترازنامه بشرح زیر بوده است بندی سرمایه گروه - 8-1

1383 1382 

 صنعت میلیون ریال میلیون ریال

 ارزش بازار قیمت تمام شده ارزش بازار قیمت تمام شده

 189،915 78،484 166،522 258،823 ساختمان

 11،189 8،030 71،655 76،986 واسطه گری مالی

 45،942 44،746 33،386 53،525 الت فلزی فابریکی بجز ماشینمحصو

 24،834 23،400 33،999 35،364 وسائط نقلیه

 1،493 1،237 28،531 33،856 معدن

 0 0 88،689 104،333 سایر
 273،373 155،897 422،782 562،887 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

  صورتهای مالییادداشتهای توضیحی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

    تسهیالت اعطایی و مطالبات-9
 :مانده حساب تسهیالت اعطائی و مطالبات در تاریخ ترازنامه از اقالم زیر تشکیل شده است

        

 شرح
   1383         

 میلیون ریال
   1382         

 میلیون ریال
 317،034 2،287،014 هتسهیالت اعطایی مضارب

 315،009 796،189 تسهیالت اعطایی سلف

 318،799 1،262،498 تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی

 195،216 1،682،548 تسهیالت اعطایی جعاله

 2،843،040 14،928،255 تسهیالت اعطایی فروش اقساطی
 3،804،888 7،905،372 تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک

 17،781 74،552 ایی قرض الحسنه تسهیالت اعط
 141،681 931،722 مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیالت

 7،953،448 29،868،150 جمع

 (2،499،896) (8،768،127) سود سنوات آتی 

 5،453،552 21،100،023 اصل تسهیالت اعطایی

 148،328 484،053  بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

 3،227 102،866 ان بابت کارت اعتباریبدهکار

 (112،102) (433،739) ذخیره عمومی تسهیالت

 5،493،005 21،253،203 مانده تسهیالت اعطایی

    
   

 :گردش ذخیره عمومی تسهیالت به شرح زیر است- 1- 9

 شرح
   1383         

 میلیون ریال
   1382         

 میلیون ریال
 12،971 112،102 مانده ابتدای سال

 98،909 320،543 ) درصد2(هزینه ذخیره عمومی تسهیالت 

 222 1،094 ) درصد2(هزینه ذخیره عمومی تسهیالت کارمندی 

 99،131 321،637  جمع هزینه ذخیره عمومی
 112،102 433،739 مانده ذخیره عمومی پایان سال
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 داشتهای توضیحی صورتهای مالییاد

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

      مطالبات و پیش پرداختها-10
دریافتنی ها و پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده 

 :است
    

 میلیون ریال میلیون ریال شرح 1382 1383   

     :حسابهای دریافتنی) الف

 4،447 21،138 ی نزد بانک مرکزیجایزه دریافتنی سپرده قانون

 40 0 کارمزد عاملیت فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی
 223،317 1،492،045 سود دریافتنی تسهیالت و مطالبات

 0 106،013 مطالبات کارمزد تسهیالت مسکن
 0 4،382 سود سهام دریافتنی

 8،360 135،629 مطالبات از شرکتهای گروه
 1،869 9،357 رکتمطالبات سود اوراق مشا

 198 2،208 مساعده و علی الحساب پرداختی به کارکنان

 0 76،328 بدهی کارکنان بابت سهام
 0 118،193 تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان

 62 209 سایر دریافتنی ها

 0 143،336 خالص چکهای در جریان مبادله از طریق اتاق پایاپای
 238،293 2،108،838 جمع حسابهای دریافتنی

   :اسناد دریافتنی) ب
 632 221 اسناد دریافتنی

 632 221 جمع اسناد دریافتنی

   :پیش پرداختها) ج
 22،984 145،964 پیش پرداختها

 768 1،637 تمبر مالیاتی

 23،752 147،601 جمع پیش پرداختها

 262،677 2،256،660 جمع دریافتنی ها و پیش پرداختها
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

    

 سود دریافتنی تسهیالت و مطالبات مربوط به تفاوت محاسبه سود  به روش تعهدی و مبالغ وصول شده از این بابت به روش - 10-1
 .نقدی می باشد

        

 : مطالبات از شرکتهای گروه به شرح جدول زیر است-10-2

 شرح 1382 1383
 میلیون ریال میلیون ریال

 981 47،179 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 582 12 شرکت بیمه پارسیان

 0 1،043 شرکت خدمات بیمه امین پارسیان
 1،000 1,327 شرکت خرد پیروز

 0 15،667 ستمهای کاسپینشرکت تامین خدمات و سی
 5،750 69،801 شرکت لیزینگ پارسیان

 0 600 شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان
 47 0 شرکت لیزینگ خودرو کار

 8،360 135،629 جمع
        

 : پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده است-10-3

 میلیون ریال میلیون ریال شرح 1382 1383

 0 66،396 ذاری بانک ملیشرکت سرمایه گ
 0 6،452 شرکتهای کارگزاری بابت خرید سهام

 22،984 73،116 سایر

 22،984 145،964 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

          بلند مدت سرمایه گذاریهای-11
        

 :سرمایه گذاری بلند مدت مربوط به سهام شرکتهای فرعی و وابسته در تاریخ ترازنامه از اقالم زیر تشکیل شده است

 مبالغ به میلیون ریال            

 1382 1383 تعدیل بهای تمام شده بهای تمام شده مالکیت شرح جمع کل 1383سال  درصد

 38،940 49،468 19،468 30،000 60  الکترونیک پارسیانشرکت تجارت
 44،515 252،846 156،633 96،213 20 شرکت بیمه پارسیان

 20 20 0 20 20 شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
شرکت تامین خدمات سیستمهای 

 کاربردی کاسپین
49 490 15 505 490 

 245 13،570 13،540 30 30 شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان

 315 0 0 0 0 شرکت پتروشمیران

 0 26 25 1 19 شرکت سرمایه گذاری پارسیان
 18،575 135،061 124،616 10،445 60 شرکت لیزینگ پارسیان

 0 1،575 0 1،575 45 شرکت توسعه ساختمانی پارسیان آثار
 0 30 0 30 30 شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان

 16 16 0 16  سهام و مشارکتهای خارجی

 0 159،533 0 159،533  پیش پرداختهای افزایش سرمایه
 103،116 612،650 314،297 298،353  جمع

 خالصه اهم رویه های 3-1-3یادداشت توضیحی (تعدیل بهای تمام شده ناشی از کاربرد روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری ها و شناخت درآمد 
 .می باشد) حسابداری
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

               هود داراییهای ثابت مش-12 

                  
 مبالغ به میلیون ریال       :جدول قیمت تمام شده و استهالک انباشته دارائیهای ثابت مشهود از اقالم زیر تشکیل شده است

  میلیون ریال- ارزش دفتری   میلیون ریال-استهالک انباشته   میلیون ریال-قیمت تمام شده 

 1382/12/29 شرح
) کاهش(یش افزا

 طی دوره
1383/12/30 1382/12/29 

افزایش 
) کاهش(

 طی دوره

1383/12/30 1383/12/30 1382/12/29 

 0 0 0  0 0 0 0 زمین
 88،908 164،002 11،614 10،097 1،517 175،616 85،191 90،425 ساختمان

 22،558 45،022 22،067 14،173 7،894 67،089 36،637 30،452 اثاثیه و منصوبات و تجهیزات رایانه ای

 2،290 2،473 1،309 561 748 3،782 744 3،038 وسائط نقلیه
 797 1،389 376 176 200 1،765 768 997 بهینه سازی ساختمانهای استیجاری

 114،553 212،886 35،366 25،007 10،359 248،252 123،340 124،912 جمع

 23،197 234،320 0 0 0 234،320 211،123 23،197 پیش پرداختهای سرمایه ای

 137،750 447،206 35،366 25،007 10،359 482،572 334،463 148،109 جمع کل
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

        

   : ساختمان از اقالم زیر تشکیل شده است- 12-1

 شرح
   1383             

 میلیون ریال
   1382             

 میلیون ریال
 60،945 60،951 ساختمان مرکزی 

 26،047 72،828 شعب ملکی تهران

 3،433 35،522 شعب ملکی شهرستانها

 0 6،315 سایر ساختمانها
 90،425 175،616 جمع

        
 :اثاثیه و منصوبات و تجهیزات رایانه ای از اقالم زیر تشکیل شده است-12-2

 شرح 1382 1383
 میلیون ریال میلیون ریال

 18،265 41،278 تجهیزات رایانه ای

 7،101 14،704 اثاثیه اداری
 5،086 11،107 تجهیزات حفاظتی و برق اضطراری و متفرقه

 30،452 67،089 جمع

        

 :ای از اقالم زیر تشکیل شده است  اقالم تشکیل دهنده پیش پرداختهای سرمایه-12-3

 شرح
   1383             

 میلیون ریال
   1382             

ون ریالمیلی  

 22،280 233،550   پیش پرداخت خرید شعب جدید
 664 770   پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه 

 253 0 پیش پرداخت خرید تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی

 23،197 234،320 جمع

    

        

 ای مرسوم است در تاریخ ترازنامه مبلغ پوشش بیمه ای کلیه داراییهای ثابت مشهود بجز وسائط نقلیه که دارای پوشش بیمه- 12-4
 . میلیارد ریال بوده است145
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

        

        

     د داراییهای نامشهو-13
     :دارائیهای نامشهود از اقالم زیر تشکیل یافته است

 شرح
   1383            

 میلیون ریال
   1382           

 میلیون ریال
 7،042 52،465 سرقفلی

 829 4،583 حق االمتیازها و نرم افزارها

 7،871 57،048 جمع
        
 .ان و شهرستانها می باشدمبلغ سرقفلی مربوط به سرقفلی هفت شعبه در تهر

        

        

        سایر داراییها-14
   :سایر دارائیها در تاریخ ترازنامه از اقالم زیر تشکیل شده است

        

 شرح
   1383           

 میلیون ریال
   1382            

 میلیون ریال
 786،856 888،726  بدهکاران بابت اعتبار اسنادی مدت دار

 6،378 21،035 ) شعبه15تعداد (ودیعه اجاره شعب 

 750 750  سپرده نزد شرکت خدمات انفورماتیک کیش
 793،984 910،511 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

        

      سپرده های دیداری-15
   :مانده سپرده های دیداری از اقالم زیر تشکیل شده است

 شرح
   1383         

 میلیون ریال
   1382        

 میلیون ریال
   : سپرده های قرض الحسنه جاری)الف

 317،978 1،108،509 ریالی-سپرده های قرض الحسنه جاری 

 267 374 ارزی-سپرده های قرض الحسنه جاری 

 623،571 1،225،638 انواع چکهای بانکی فروخته شده
 941،816 2،334،521 جمع سپرده های جاری

   :سپرده های قرض الحسنه پس انداز) ب

 37،092 130،647  قرض الحسنه پس انداز ریالیسپرده های

 2،239 1،455 سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی

 39،331 132،102 جمع سپرده های پس انداز
 981،147 2،466،623 جمع سپرده های دیداری

        

      سپرده های سرمایه گذاری-16
   :یل شده استمانده سپرده های سرمایه گذاری از اقالم زیر تشک

 شرح
   1383         

 میلیون ریال
   1382        

 میلیون ریال
 262،032 387،947  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خاص

 2،287،850 9،621،254  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
 320،622 1،036،706  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

لندمدت یکسالهسپرده سرمایه گذاری ب   4،808،964 1،051،752 

 207،404 870،002  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله

 27،834 202،820  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت سه ساله

 11،198 60،549  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت چهارساله

 1،744،100 6،880،962  سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
 189 39،305   سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزیسپرده

 5،912،981 23،908،509 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

        

      سایر سپرده ها-17
        
   : ها از اقالم زیر تشکیل شده استسایر سپرده

        

 شرح
   1383                       

 میلیون ریال
   1382                       

 میلیون ریال
 68،793 129،455 سپرده نقدی ضمانتنامه ها

 189،069 274،895 پیش دریافت اعتبارات اسنادی

 511 11،788 ماحواله های ارزی عهده 
 258،373 416،138 جمع

        

    سود سهام پیشنهادی و پرداختنی- 18
        

   :سود سهام پیشنهادی و پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است

        

 شرح
   1383                       

 میلیون ریال
   1382                       

یلیون ریالم  

 100،000 900،000 سود سهام پیشنهادی
 41 0 سود سهام پرداختنی

 100،041 900،000 جمع
      

 سود پیشنهادی هر 1382برای سال .باشد  میلیارد سهام پایان این سال می2 ریال خالص به ماخذ 450 برای هر سهم مبلغ 1383  سود سهام پیشنهادی سال -18-1
 میلیارد ریال قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه، به هر سهم در تاریخ 2000 میلیون سهم بوده است که با توجه به افزایش سرمایه به 341أخذ  ریال به م293سهم 

 . ریال پرداخت شده است50مجمع 
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30ال منتهی به برای س

      سایر حسابهای پرداختنی-19
     :سایر حسابهای پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است

        

 شرح
   1383      

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال
:سایر حسابهای پرداختنی) الف       

 230 3 شرکتهای گروه
 4،890 10،986 هزینه های پرداختنی

 76،104 251،844 سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری

 645 1،830 مالیات پرداختنی

 54 0 81سود مطالبه نشده سال 

 1،043 3،108 بیمه پرداختنی

 101 157 سپرده حسن انجام کار پیمانکاری
 786،856 888،726 بدهی پذیرش اعتبارات اسنادی مدت دار

 524 1،114 نی کارکنانحقوق و مزایای پرداخت

 47،559 0 خالص چکهای درجریان مبادله از طریق اتاق پایاپای

 11،972 2،574 سایر اقالم

 929،978 1،160،342 جمع سایر حسابهای پرداختنی

   :اسناد پرداختنی) ب

 28،633 0   سازمان گسترش و نوسازی-اسناد پرداختنی 

   :ذخایر) ج

الحسنه پس اندازذخیره جایزه سپرده قرض    1،842 286 

 958،897 1،162،184 جمع کل

    
        

 :  سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری از اقالم زیر تشکیل شده است-19-1

        

 شرح
   1383     

 میلیون ریال
   1382    

 میلیون ریال

 72،460 232،595 83 مشاع سال مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده ها از درآمدهای

 3،644 19،249 سهم سپرده گذاران از جایزه سپرده قانونی

 76،104 251،844 مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده ها
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383اه  اسفند م30برای سال منتهی به 

                ذخیره مالیات-20
    

  میلیون ریال- 1383

 مالیات

     1382     
درآمد مشمول  سال مالی میلیون ریال

 مانده ذخیره مانده ذخیره تأدیه شده قطعی تشخیصی ابرازی مالیات

 مرحله تشخیص

 قطعی نشده 0 0 1،504 0 6،078 1،504 5،994 1381

 در دست رسیدگی 0 0 0 0 0 0 0 1382

 رسیدگی نشده 0 143،890    143،890 650،650 1383

   0 )8،988( پیش پرداخت مالیاتی
   0 134،902 مانده

   . در هیأت حل اختالف مالیاتی مطرح که تاکنون نتیجه کارشناسی ابالغ نشده است1381پرونده سال 
                  

         دمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خ-21

           :گردش مزایای پایان خدمت طی سال به شرح زیر است

 شرح
            1383           

 میلیون ریال
           1382            

 میلیون ریال
 566 1،503 مانده در اول سال

 (45) (215) پرداخت شده طی سال

 982 2،619 ذخیره تامین شده

 1،503 3،907  در آخر سالمانده

                  

                سرمایه-22

  بقرار زیر تفکیک 83باشد که از حیث ترکیب و درصد سهامداران در پایان سال  میلیون سهم یکهزار ریالی با نام پرداخت شده می2000سرمایه بانک متشکل از  
 :گردد می

 شرح 83
  میلیون ریال-مبلغ  مدارانتعداد سها درصد تعداد سهام

 1،160،813 270 58 1،160،813،333 سهامداران حقوقی

 839،187 66،124 42 839،186،667 سهامداران حقیقی

 2،000،000 66،394 100 2،000،000،000 جمع کل
                  

 بانک مرکزی سرمایه شرکت از 1382/12/24 مورخ 2085و مجوز شماره مب  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 1382/12/27 بموجب صورتجلسه مورخ - 22-1
میلیارد ریال از محل سلب حق تقدم و فروش سهام و اختصاص تفاوت مبلغ به صورت سهام به سهامداران قبلی افزایش یافته 2000 میلیارد ریال به مبلغ 341مبلغ 
 .است

 . ریال می باشد5958نک در فهرست تابلو اصلی بورس اوراق بهادار بوده و قیمت معامالتی هر سهم آن  در تاریخ تهیه این صورتهای مالی سهام با- 22-2
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

      اندوخته قانونی-23
        

 درصد سود ویژه هر سال در نظر گرفته شده و گردش 15اساسنامه به میزان ) 45( و 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ) 33(قانونی در اجرای مواد اندوخته 
 :حساب مذکور به شرح زیر است

        

 شرح
   1383                  

 میلیون ریال
   1382                

  ریالمیلیون

 13،801 42،607 مانده در ابتدای سال
 28،806 169،924 انتقال از سود قابل تخصیص

 42،607 212،531 مانده در آخر سال

        

      سایر اندوخته ها-24

      

گردش حساب . باشد اندوخته احتیاطی الزامی میاساسنامه، در صورت وجود سود ویژه، تخصیص حداقل دو درصد از سود مذکور، بعنوان  ) 45( به موجب مفاد ماده 
 :مذکور بشرح زیر است

        

 شرح
   1383                  

 میلیون ریال
   1382                

 میلیون ریال
 1،840 5،681 مانده در ابتدای سال

 3،841 22،656 انتقال از سود قابل تخصیص
 5،681 28،337 مانده در آخر سال

        

      درآمدهای مشاع- 25

      
     :درآمد مشاع از اقالم زیر تشکیل شده است

        

 شرح
   1383                  

 میلیون ریال
   1382                

 میلیون ریال
 410،521 2،580،745 سود تسهیالت اعطایی

 43،321 444،218 وجه التزام تسهیالت اعطایی
 113،923 275،856 سود اوراق مشارکت

 4،447 21،139 جایزه سپرده قانونی

 572،212 3،321،958 جمع

        

 .باشد ناشی از محاسبات تعهدی درآمد می)   میلیون ریال223317 -1382سال ( میلیون ریال از درآمدهای فوق 1،246،451 مبلغ -25-1
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 )سهامی عام(سیان بانک پار

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

       سهم سود سپرده گذاران-26

 یادداشت شرح
میلیون     1383   

 ریال
        میلیون 1382        

 ریال
  

   572،212 3،321،958 25 جمع درآمدهای مشاع 

   (98،909) (321،637) 27 ذخیره عمومی تسهیالت مالی 

   473،303 3،000،321   خالص درآمدهای مشاع

سهم سپرده گذاران از درآمدهای 
 مشاع

26-1 2،805،099 610،542   

   (131،696) (455،451)   حق الوکاله بانک

   478،846 2،349،648 2-26 سهم سود سپرده گذاران 

            

انسهم منابع سپرده گذار-  26-1     

1383 1382 
 شرح

 درصد  میلیارد ریال درصد  میلیارد ریال

 هفته ای خالص 52میانگین 
 تسهیالت اعطایی و اوراق مشارکت

12،100 100,00 2،506 100 

 هفته ای بخش آزاد 52میانگین 
 سپرده های سرمایه گذاری

11،282 93,24 2،347 94 

 6 159 6,76 818 منابع بانک

جایزه سپرده قانونی به نسبت انواع سپرده ها . ان از درآمدهای مشاع بر مبنای درصد سهم آنها در تامین منابع به شرح فوق محاسبه شده استسهم سپرده گذار
 .تسهیم شده است

            

        خالص سهم سود سپرده گذاران-  26-2

 درصد بیشتر از علی الحساب سود سپرده در طی سال بوده و بر اساس 12یارد ریال می باشد که  میل251 به میزان 1383مابه التفاوت سود سپرده گذاران در سال 
 :مقایسه نرخهای قطعی سود سپرده ها به شرح زیر است.مصوبات هیات مدیره بانک بین سپرده های مختلف تقسیم خواهد شد

 نوع سپرده
   1383          

   درصد
       1382             

 درصد
  

   15 15  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خاص

   9 10  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

   17 17  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

   20 20  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله

   21 21  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله

   21 21  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت سه ساله

   22 22  سپرده سرمایه گذاری بلندمدت چهارساله

   23 23  سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

    هزینه ذخیره عمومی تسهیالت-27

 میلیون ریال میلیون ریال شرح 1382 1383

 98،909 320،543  درصد 2هزینه ذخیره عمومی تسهیالت 

     

     کارمزد خدمات بانکی- 28

:کارمزد خدمات بانکی از اقالم زیر تشکیل شده است   

 میلیون ریال    1382    میلیون ریال     1383    شرح

 20،020 69،365 کارمزد دریافتی از اعتبارات اسنادی
 11،762 22،673 کارمزد دریافتی بابت ضمانتنامه ها

 3،171 3،760 کارمزد دریافتی از وجوه اداره شده
 7،579 22،338 کارمزد دریافتی از تسهیالت خودرو

 352 361 خالص کارمزد تسهیالت کارمندی

 0 193،902 کارمزد دریافتی از تسهیالت مسکن
 0 84،466 سایرکارمزدها

 42،884 396،865 عجم

 . ذخیره عمومی مطالبات کسر گردیده است% 2ریال بابت )  میلیون222 مبلغ 82سال ( میلیون1،094 از کارمزد تسهیالت کارمندی مبلغ -28-1

 . از متقاضیان تسهیالت دریافت می گردد83 کارمزد تسهیالت اعطایی مسکن از شهریور -28-2

        معامالت ارزی- 29

 شرح
   1383                    

 میلیون ریال
   1382                    

 میلیون ریال
 25،392 37،152 مبادالت ارزی) زیان(سود 

تسعیر مانده حسابهای ارزی در پایان ) زیان(سود 
 سال

(125) (61) 

 25،331 37،027 نتیجه معامالت ارزی
          

       ها سود سرمایه گذاری- 30

     :سود سرمایه گذاریها از اقالم زیر تشکیل شده است

 میلیون ریال    1382    میلیون ریال     1383    شرح

 16،599 25،832 سود سپرده های کوتاه مدت ریالی

 2،450 4،586 سود سپرده های کوتاه مدت ارزی
سرمایه گذاریهای سریع المعامله ) زیان(خالص سود 

 در بازار
(79،984) 158،622 

 27،978 441،331 خالص سود سرمایه گذاری های بلند مدت

 205،649 391،765 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

 :سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار) زیان( سود -30-1

 شرح
   1383              

 میلیون ریال
   1382              

 میلیون ریال
 12،077 19،143 سود سهام

 31،228 45،597 فروش سهام) زیان(خالص سود

 117،477 (140،105) تعدیل ارزش دفتری به ارزش بازار

 (2،160) (4،619) هزینه های مالی مربوط
 158،622 (79،984) جمع

     
 3-1-3یادداشت شماره ( خالص سود سرمایه گذاریهای بلند مدت شامل سود حاصل از فروش سرمایه گذاری و درآمد سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه -30-2

 .می باشد) خالصه اهم رویه های حسابداری 

     

        هزینه کارکنان-31

       :هزینه کارکنان از اقالم زیر تشکیل شده است

  شرح
   1383              

 میلیون ریال
   1382              

 یلیون ریال
 28،397 80،755  حقوق و دستمزد و مزایا

 1،167 3،803  بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 998 2،622  مزایای پایان خدمت

 30،562 87،180  جمع

          

        هزینه اداری و عمومی-32

     :می  واداری از اقالم زیر تشکیل شده استهزینه های عمو

 شرح
   1383              

 میلیون ریال
   1382              

 میلیون ریال
 10،893 19،867  خدمات رایانه ای

 9،638 20،493  چاپ و انتشار و تبلیغات

 2،958 11،893  اجاره شعب

 15،374 35،607  سایر اقالم

 38،863 87،860  جمع

های عمومی و اداری نسبت به سال مالی قبل ناشی از گسترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد شعب، افزایش تعداد کارکنان و افزایش سطح عمومی قیمتها  های کارکنان و هزینه افزایش هزینه
 .باشد می

          

        هزینه استهالک-33

       :هزینه استهالک از اقالم زیر تشکیل شده است

  شرح
   1383              

 میلیون ریال
   1382              

 میلیون ریال
 7،813 25،007  استهالک دارایی های ثابت مشهود

 666 2،537  استهالک دارایی های نامشهود

 8،479 27،544  جمع هزینه استهالک
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 حی صورتهای مالییادداشتهای توضی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

  درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-34

 شرح
   1383                       

 میلیون ریال
   1382                    

 میلیون ریال
 1،626 1،714 اجاره دریافتی و درآمد اموال

 0 161 سایر درآمدها
 1،626 1،875 جمع

     

  صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان نقد فعالیتهای عملیاتی- 35
:جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  

 شرح
   1383                       

 میلیون ریال
   1382                    

 میلیون ریال
 192،043 1،276،715 ر مالیاتسود عملیاتی قبل از کس

 8،479 27،544 هزینه استهالک

سود سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و 
 بلندمدت

)361،347( )186،600( 

 937 2،404 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 61 125 زیان تسعیر ارز)سود(خالص 

 14،920 945،441 جمع

   بدهیهای عملیاتی) کاهش(خالص افزایش

 204،543 1،485،476 های دیداریسپرده 

 5،352،352 17،995،528 سپرده های سرمایه گذاری

 227،497 157،765 سایر سپرده ها

 896،463 200،556 حسابهای پرداختنی

 6،680،855 19،839،325 جمع

   کاهش داراییهای عملیاتی) افزایش(خالص 

 (789،157) (3،185،448) سپرده قانونی

 (324،858) (222،644) یه گذاری نزد بانکهاسپرده های سرما

 )554،548( )340،538( اوراق مشارکت

 (4،987،470) (15،760،198) تسهیالت اعطایی و مطالبات
 )223،050( )1،993،983( دریافتنی ها و پیش پرداختها

 100،507 (116،527) حصه عملیاتی سایر دارایی ها

 )6،778،576( )21،619،338( جمع

 (82،801) (834،572)ن خالص ورود وجه نقد ناشی از جریا
     

  تعدیالت سنواتی- 36

 شرح
   1383                       

 میلیون ریال
   1382                    

 میلیون ریال
 9،729 0 تعدیل ذخیره عمومی تسهیالت اعطائی

 876 2،731 رهپاداش هیئت مدی
 10،605 2،731 جمع
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

      وجوه اداره شده- 37

 شرح
               1383                            

 میلیون ریال

           1382             
 المیلیون ری

  

صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت 
 نفت

68،738 142،763   

   40،538 19،387 سازمان تامین اجتماعی

   18،020 20،934 شرکت ایران خودرو

   52،863 63،189 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

   10،319 6،191 بیمه فردا

   4،413 0 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

   268،916 178،439 جمع
      

     تعهدات اعتبارات اسنادی- 38

:تعهدات اعتبارات اسنادی از اقالم زیر تشکیل شده است    

 شرح
               1383                             

 میلیون ریال

           1382             
 میلیون ریال

  

   725،921 1،268،160 تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

   725،921 1،268،160 جمع

      

      تعهدات ضمانتنامه ها-39

:تعهدات ضمانتنامه ها از اقالم زیر تشکیل شده است    

 شرح
               1383                             

 میلیون ریال

           1382             
 میلیون ریال

  

   517،074 1،255،941 ضمانتنامه های ریالی

   141،531 93،302 ضمانتنامه های ارزی

   658،605 1،349،243 جمع
      

      معامالت با اشخاص وابسته- 40

 میلیون ریالمبلغ  شرح معامله نوع وابستگی شرح

 132،034 علی الحساب افزایش سرمایه عضو مشترک هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پارسیان

 ارت الکترونیک پارسیانشرکت تج
" 

 201،733 کارت اعتباری،شبکه شتاب و واگذاری وخرید سهام

 ای امین پارسیان شرکت خدمات بیمه
" 

 1،063 اجاره ساختمان و خرید لوازم

 شرکت لیزینگ پارسیان
" 

 126،362 افزایش سرمایه،خرید ملک و سرقفلی وخرید سهام

 شرکت بیمه پارسیان
" 

 (7،889) اختمان و بیمه هاپیش پرداخت خرید س

 4،706 های مطالعاتی هزینه های کارشناسی و پروژه شرکت وابسته ای خردپیروز شرکت خدمات مشاوره

 19،204 افزایش سرمایه،خریدتجهیزات کامپیوتری وواگذاری سهام " شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 دداشتهای توضیحی صورتهای مالییا

 1383 اسفند ماه 30برای سال منتهی به 

ای و بدهیهای احتمالی  تعهدات سرمایه-41   

:باشد ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب بشرح زیر می تعهدات سرمایه   

 میلیون ریال میلیون ریال شرح 1382 1383

 106،687 291،200 بابت خرید ملک شعب و ساختمان

خرید تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی شعب و 
 ساختمان مرکزی

2،000 1،676 

بابت نرم افزار و سخت افزار مرکز پردازش 
 اطالعات

40،000 34،000 

 142،363 333،200 جمع

 . بانک در تاریخ ترازنامه بدهیهای احتمالی ندارد-41-1

          

     ه رویدادهای بعد از تاریخ ترازنام-42

 هیچگونه رویدادی رخ نداده که در عین بی تاثیر بودن بر "مضافا. از تاریخ ترازنامه تاکنون هیچگونه رویدای که بر صورتهای مالی تاثیر می گذارد، رخ نداده است
 .صورتهای مالی، افشای آن به سبب میزان اهمیت رویداد ضرورت یابد

        کفایت سرمایه-43

 :باشد رمایه پایه بانک پارسیان در پایان اسفند ماه به شرح زیر می میزان س-43-1

       :محاسبه سرمایه پایه- الف

 شرح 1382/12/29 1383/12/30
 میلیون ریال میلیون ریال

 :سرمایه درجه یک

 341،000 2،000،000 سرمایه پرداخت شده
 48،288 240،868 ها اندوخته

 کسر برآورد مالیات ها پایان سال به سود انباشته
 و سود سهام پیشنهادی

98،921 61،407 

 450،695 2،339،789 جمع سرمایه درجه یک

 :سرمایه درجه دو

 82،440 300,260 ذخیره عمومی تسیهالت
 82،440 300،260 جمع سرمایه درجه دو

 533،135 2،640،049 سرمایه پایه

 .رصد داراییهای موزون شده بر حسب ریسک در محاسبات منظور شده است د1/25ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی تا حد 

 .باشد می)1383سرمایه پایه مورد عمل طی ( و سرمایه ثبت شده 82 بر اساس ارقام حسابرسی شده سال 1383سرمایه پایه سال 
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 )سهامی عام(بانک پارسیان 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 1383 اسفند ماه 30 سال منتهی به برای

      :باشد  دارائیهای موزون شده به ریسک بشرح زیر می-43-2

 : دارائیهای موزون شده به ریسک- ب

 82پایان سال  83پایان سال 

 وزن ریسک ها دارائی
دارائی موزون 

 شده
 ها دارائی

وزن 
 ریسک

دارائی موزون 
 شده

 شرح 

 میلیون ریال درصد میلیون ریال یالمیلیون ر  درصد میلیون ریال

 0 0 34،111 0 0 101،514 موجودی نقد
 0 0 976،052 0 0 4،191،627 مطالبات از بانک مرکزی
 104،635 20 523،174 150،669 20 753،345 مطالبات از سایر بانکها

 0 0 15،461 0 0 356،000 اوراق مشارکت
 137،750 100 137،750 447،206 100 447،206 اموال منقول و غیر منقول

 376،489 100 376،489 1،035،405 100 1،035،405 گذاریسرمایه

 786،856 100 786،856 888،726 100 888،726 داربدهکاران بابت اسناد اعتبارات مدت

 273،176 100 273،176 2،304،996 100 2،304،996 سایر دارائیها

 802،090 50 1،604،180 3،095،068 50 6،190،136 مانده اصل تسهیالت مسکن
 3،888،825 100 3،888،825 15،496،806 100 15،496،806 مانده اصل سایر تسهیالت

 117،962 100 117،962 243،958 100 243،958 %)20با ضریب تبدیل (ها نامه تعهدات بابت ضمانت

 38،801 100 38،801 72،431 100 72،431 %)20با ضریب تبدیل (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 
 68569 100 68،569 285،554 100 285,554 %)50با ضریب تبدیل (تعهدات بابت اعتبارات اسنادی 

 6،595،153  8،841،406 24،020،819  32،367،704 جمع داراییها

 533،135   2،640،049   سرمایه پایه

 8,08   10,99   )درصد(نسبت کفایت سرمایه 

     . درصد می باشد8طبق قانون ) Capital Adequacy Ratio(یت سرمایه حداقل نسبت کفا
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