
ارقام به ميليون ريال 

۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسي شدهعملکرد واقعي حسابرسي شدهعملکرد واقعي 

بدهيها:داراييها :

        ۱۲۹،۵۶۶،۲۷۵۱۲۸,۴۸۷,۷۲۷بدهي به بانك مركز۹۳،۱۳۶،۸۵۷۹۱،۷۱۶،۶۹۴موجود نقد 
          ۳۷,۴۵۱,۳۹۱          ۵۰,۸۶۷,۶۲۵بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتبار۱۵۵،۰۵۴،۸۰۴۱۵۵،۵۸۱،۱۲۲مطالبات از بانک مرکز

          ۸۴,۶۵۹,۶۴۹        ۱۰۲,۳۵۰,۲۵۲سپرده ها ديدار۷۰،۳۲۶،۲۲۲۱۱۸،۶۸۰،۴۱۰مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتبار
          ۲۳,۷۱۱,۱۴۷          ۲۴,۰۲۷,۴۹۹سپرده ها قرض الحسنه پس انداز و مشابه۹۹۴،۰۱۰،۴۳۵۹۴۷،۱۵۱،۰۲۹ تسهيالت اعطايي

     ۱,۰۱۸,۳۲۷,۹۹۸      ۱,۰۰۱,۸۹۴,۶۸۹ سپرده ها سرمايه گذار مدت دار۱۰۰،۷۷۲۱۰۰،۸۰۱اوراق مشارکت
            ۵,۸۹۷,۳۷۲            ۵,۹۱۲,۹۵۰ساير سپرده ها و پيش دريافتها۱۳۹،۴۵۲،۰۶۶۱۲۳،۳۹۸،۱۹۵سرمايه گذاريها 

            ۱,۸۲۲,۳۴۱            ۱,۸۲۲,۳۰۶سود سهام پرداختني۱۳۶،۸۹۹،۴۴۱۱۳۱،۷۱۰،۵۲۴ساير حسابها دريافتني
                      -               ۱۳۵,۸۳۱ذخيره ماليات عملکرد۱۴،۱۰۴،۱۹۴۱۴،۱۶۹،۱۵۹ داراييها ثابت مشهود

            ۹,۳۰۴,۸۷۲            ۴,۵۹۷,۶۱۳سود پرداختني به سپرده گذاران۲۱،۴۳۷،۶۴۶۲۱،۴۵۱،۵۸۲ داراييها نا مشهود
        ۲۰۵,۰۲۵,۵۹۴        ۲۱۱,۵۷۹,۸۲۹ذخاير و ساير بدهيها۲۵،۷۳۱،۴۶۹۲۶،۳۸۱،۴۸۴ساير داراييها

            ۲,۰۵۱,۰۵۴            ۲,۶۹۴,۸۱۱ ذخيره مزايا پايان خدمت کارکنان
    ۱,۵۱۶,۷۳۹,۱۴۵   ۱,۵۳۵,۴۴۹,۶۸۰جمع بدهيها

حقوق صاحبان سهام:
        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰سرمايه پرداخت شده ( ۱۵۶.۳۴۰ ميليون سهم ۱.۰۰۰ ريالي تمام پرداخت شده 

            ۷,۳۹۳,۶۰۱            ۷,۳۹۳,۶۰۱اندوخته قانوني
               ۹۸۵,۸۱۴               ۹۸۵,۸۱۴ساير اندوخته ها

(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)سود انباشته
۱۱۴,۸۰۴,۲۲۶۱۱۳,۶۰۱,۸۵۵جمع حقوق صاحبان سهام

      ۱,۶۳۰,۳۴۱,۰۰۰    ۱,۶۵۰,۲۵۳,۹۰۶جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام۱,۶۵۰,۲۵۳,۹۰۶۱,۶۳۰,۳۴۱,۰۰۰جمع داراييها 

بانک پارسيان ( شرکت سهامي عام ) 
ترازنامه - قبل از تعديل

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح شرح



ارقام به ميليون ريال 

۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسي شدهعملکرد واقعي حسابرسي شدهعملکرد واقعي 

بدهيها:داراييها :

        ۱۲۹،۵۶۶،۲۷۵۱۲۸,۴۸۷,۷۲۷بدهي به بانك مركز۹۳،۱۳۶،۸۵۷۹۱،۷۱۶،۶۹۴موجود نقد 
          ۳۷,۴۵۱,۳۹۱          ۵۰,۸۶۷,۶۲۵بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتبار۱۵۵،۰۵۴،۸۰۴۱۵۵،۵۸۱،۱۲۲مطالبات از بانک مرکز

          ۸۴,۶۵۹,۶۴۹        ۱۰۲,۳۵۰,۲۵۲سپرده ها ديدار۷۰،۳۲۶،۲۲۲۱۱۸،۶۸۰،۴۱۰مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتبار
          ۲۳,۷۱۱,۱۴۷          ۲۴,۰۲۷,۴۹۹سپرده ها قرض الحسنه پس انداز و مشابه۹۹۴،۰۱۰،۴۳۵۹۴۷،۱۵۱،۰۲۹ تسهيالت اعطايي

     ۱,۰۱۸,۳۲۷,۹۹۸     ۱,۰۰۱,۸۹۴,۶۸۹ سپرده ها سرمايه گذار مدت دار۱۰۰،۷۷۲۱۰۰،۸۰۱اوراق مشارکت
            ۵,۸۹۷,۳۷۲            ۵,۹۱۲,۹۵۰ساير سپرده ها و پيش دريافتها۱۳۹،۴۵۲،۰۶۶۱۲۳،۳۹۸،۱۹۵سرمايه گذاريها 

            ۱,۸۲۲,۳۴۱            ۱,۸۲۲,۳۰۶سود سهام پرداختني۱۲۸،۸۳۴،۲۶۲۱۲۳،۶۴۵،۳۴۵ساير حسابها دريافتني
                      -              ۱۳۵,۸۳۱ذخيره ماليات عملکرد۱۴،۱۰۴،۱۹۴۱۴،۱۶۹،۱۵۹ داراييها ثابت مشهود

            ۹,۳۰۴,۸۷۲            ۴,۵۹۷,۶۱۳سود پرداختني به سپرده گذاران۲۱،۴۳۷،۶۴۶۲۱،۴۵۱،۵۸۲ داراييها نا مشهود
        ۲۰۵,۰۲۵,۵۹۴        ۲۱۱,۵۷۹,۸۲۹ذخاير و ساير بدهيها۳۱،۶۹۸،۶۵۴۳۲،۳۴۸،۶۶۹ساير داراييها

            ۲,۰۵۱,۰۵۴            ۲,۶۹۴,۸۱۱ ذخيره مزايا پايان خدمت کارکنان
   ۱,۵۱۶,۷۳۹,۱۴۵  ۱,۵۳۵,۴۴۹,۶۸۰جمع بدهيها

حقوق صاحبان سهام:
        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰سرمايه پرداخت شده ( ۱۵۶.۳۴۰ ميليون سهم ۱.۰۰۰ ريالي تمام پرداخت شده )

            ۷,۳۹۳,۶۰۱            ۷,۳۹۳,۶۰۱اندوخته قانوني
              ۹۸۵,۸۱۴              ۹۸۵,۸۱۴ساير اندوخته ها

(۵۳,۲۱۵,۵۵۴)(۵۲,۰۱۳,۱۸۳)سود انباشته
۱۱۲,۷۰۶,۲۳۲۱۱۱,۵۰۳,۸۶۱جمع حقوق صاحبان سهام

    ۱,۶۲۸,۲۴۳,۰۰۶    ۱,۶۴۸,۱۵۵,۹۱۲جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام۱,۶۴۸,۱۵۵,۹۱۲۱,۶۲۸,۲۴۳,۰۰۶جمع داراييها 

بانک پارسيان ( شرکت سهامي عام ) 
ترازنامه - بعد از تعديل

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح شرح



ارقام به ميليون ريال 

۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسي شدهعملکرد واقعي 

درآمدها مشاع:
          ۲۱,۳۳۷,۵۹۴۸۴,۷۴۲,۱۴۱سود تسهيالت اعطايي

          ۱,۴۴۱,۹۲۵۱۱,۱۷۰,۸۴۷سود (زيان) حاصل از سرمايه گذار ها و سپرده گذار ها
          ۹۵,۹۱۲,۹۸۸          ۲۲,۷۷۹,۵۱۹جمع درآمدها مشاع

(۱۴۲,۸۶۹,۴۰۴)(۳۳,۶۰۳,۲۳۹)سود علي الحساب سپرده ها سرمايه گذار
(۴۶,۹۵۶,۴۱۶)(۱۰,۸۲۳,۷۲۰)سهم بانک از درآمدها مشاع (شامل حق الوکاله)

درآمدها غيرمشاع:
          ۸,۶۵۹,۶۳۵۱۸,۰۸۷,۰۹۲درآمد کارمزد و عمليات ارز

۱۱,۷۹۵,۶۸۷۳۵,۹۴۶,۶۴۴نتيجه مبادالت ارز
۶۵۳,۰۸۰۲,۲۲۳,۴۲۰ساير درآمدها

          ۵۶,۲۵۷,۱۵۶          ۲۱,۱۰۸,۴۰۲جمع درامدها غير مشاع
            ۹,۳۰۰,۷۴۰          ۱۰,۲۸۴,۶۸۲جمع درآمدها

کسر مي شود هزينه ها :
(۱۲,۲۵۶,۹۵۷)(۳,۳۸۴,۳۹۴)هزينه ها ادار و عمومي

(۴,۵۳۶,۸۶۸)(۴,۷۲۸,۰۱۳)هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۵,۷۴۷,۱۳۱)(۸۳۴,۰۷۳)هزينه ها مالي

(۸۱,۸۸۰)۰ساير هزينه ها
(۲۲,۶۲۲,۸۳۶)(۸,۹۴۶,۴۸۰)جمع هزينه ها

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۳۳۸,۲۰۲سود (زيان) قبل از ماليات
۰(۱۳۵,۸۳۱)ماليات

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۲۰۲,۳۷۱سود ( زيان)  خالص

        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰تعداد سهام شرکت - به هزار سهم  

(۸۵)                         ۸سود هر سهم 

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۲۰۲,۳۷۱سود (زيان) خالص
(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)سود (زيان) انباشته در ابتدا سال

(۳,۹۳۶,۸۴۳)۰تعديالت سنواتي
(۳۷,۷۹۵,۴۶۴)(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)سود (زيان) انباشته در ابتدا سال - تعديل شده

۰۰سود سهام سال قبل - مصوب مجمع
(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)سود (زيان) قابل تخصيص

۰۰اندوخته قانوني
۰۰ساير اندوخته ها

(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)سود ( زيان)  انباشته در پايان سال

گردش حساب سود ( زيان)  انباشته

بانک پارسيان ( شرکت سهامي عام ) 
صورت سود و زيان - قبل از تعديل

برا دوره مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح



ارقام به ميليون ريال 

۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسي شدهعملکرد واقعي 

درآمدها مشاع:
          ۲۱,۳۳۷,۵۹۴۸۴,۷۴۲,۱۴۱سود تسهيالت اعطايي

          ۱,۴۴۱,۹۲۵۱۱,۱۷۰,۸۴۷سود (زيان) حاصل از سرمايه گذار ها و سپرده گذار ها
          ۹۵,۹۱۲,۹۸۸          ۲۲,۷۷۹,۵۱۹جمع درآمدها مشاع

(۱۴۲,۸۶۹,۴۰۴)(۳۳,۶۰۳,۲۳۹)سود علي الحساب سپرده ها سرمايه گذار
(۴۶,۹۵۶,۴۱۶)(۱۰,۸۲۳,۷۲۰)سهم بانک از درآمدها مشاع (شامل حق الوکاله)

درآمدها غيرمشاع:
          ۸,۶۵۹,۶۳۵۱۸,۰۸۷,۰۹۲درآمد کارمزد و عمليات ارز

۱۱,۷۹۵,۶۸۷۳۵,۹۴۶,۶۴۴نتيجه مبادالت ارز
۶۵۳,۰۸۰۲,۲۲۳,۴۲۰ساير درآمدها

          ۵۶,۲۵۷,۱۵۶          ۲۱,۱۰۸,۴۰۲جمع درامدها غير مشاع
            ۹,۳۰۰,۷۴۰          ۱۰,۲۸۴,۶۸۲جمع درآمدها

کسر مي شود هزينه ها :
(۱۲,۲۵۶,۹۵۷)(۳,۳۸۴,۳۹۴)هزينه ها ادار و عمومي

(۴,۵۳۶,۸۶۸)(۴,۷۲۸,۰۱۳)هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۵,۷۴۷,۱۳۱)(۸۳۴,۰۷۳)هزينه ها مالي

(۸۱,۸۸۰)۰ساير هزينه ها
(۲۲,۶۲۲,۸۳۶)(۸,۹۴۶,۴۸۰)جمع هزينه ها

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۳۳۸,۲۰۲سود (زيان) قبل از ماليات
۰(۱۳۵,۸۳۱)ماليات

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۲۰۲,۳۷۱سود ( زيان)  خالص

        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰        ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰تعداد سهام شرکت - به هزار سهم  

                       -۸۵                         ۸سود هر سهم 

(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)۱,۲۰۲,۳۷۱سود (زيان) خالص
(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)سود (زيان) انباشته در ابتدا سال

(۶,۰۳۴,۸۳۷)(۲,۰۹۷,۹۹۴)تعديالت سنواتي
(۳۹,۸۹۳,۴۵۸)(۵۳,۲۱۵,۵۵۴)سود (زيان) انباشته در ابتدا سال - تعديل شده

۰۰سود سهام سال قبل - مصوب مجمع
(۵۳,۲۱۵,۵۵۴)(۵۲,۰۱۳,۱۸۳)سود (زيان) قابل تخصيص

۰۰اندوخته قانوني
۰۰ساير اندوخته ها

(۵۳,۲۱۵,۵۵۴)(۵۲,۰۱۳,۱۸۳)سود ( زيان)  انباشته در پايان سال

بانک پارسيان ( شرکت سهامي عام ) 
صورت سود و زيان - بعد از تعديل

برا دوره مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح

گردش حساب سود ( زيان)  انباشته


