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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 6931بهار گزارش مالی 

 مقدمه

 را مطالعه خواهید کرد. 69مؤسسه طلوع در دوره بهار در ادامه، گزارش مالی 

ای ابهامی باشد؛ در عین حال، در صورتی که در زمینهفهم و آسانتالش ما این بوده که این گزارش تا حد ممکن روشن 

 های زیر با ما در میان بگذارید:توانید پرسش خود را از یکی از راهوجود داشت، می

  از طریق ایمیل به آدرس@roshanayetoloo.irinfo 

  76205957996ی به شماره یتلگرامارسال پیام از طریق 

 در سایت مؤسسه: « تماس با ما»ی از طریق صفحهhttp://roshanayetoloo.ir/contact 

 م.دهیپاسخ های شما به پیام ترین زمانکوتاه کنیم تا درما تالش می

سایت و  یدتوانهای مؤسسه، میدقت کنید که این گزارش صرفاً یک گزارش مالی است. برای دیدن گزارش فعالیت

 را ببینید.« طلوع»کانال تلگرام 

 31بهار در مؤسسه  هایدرآمدجدول 

 های مردمی بوده است.از طریق کمکدر این دوره کلیه درآمدهای موسسه 

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

  

 مجموع خرداد 6اردیبهشت فرورودین 

 505،555،555 129،0،5،777 16،597،777، 55،777،،90 های مردمیدرآمد حاصله از کمک

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی،  

 91روبروی کوچه ، نیستانبلوار 

 701-20227909تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 

mailto:info@roshanayetoloo.ir
http://roshanayetoloo.ir/contact
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 6931بهار های مؤسسه در جدول هزینه

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

 جدول توضیحات

دبستانی، ها دفتری، آموزش پیشاست، که در بخش« طلوع» نفر کارمند 97 حدوداً این بخش مربوط به دستمزد -1

ی کارمندان طلوع به صورت آموزش کودک، آموزش نوجوان، مشاوره و مددکاری مشغول به کار هستند. همه

 گیرند.ساعتی دستمزد می

 که ساعت کاری بیشتری دارند از جانب مؤسسه بیمه هستند.« طلوع»تعدادی از کارمندان 

ی هزار تومان در ماه است. با توجه به تاریخ پرداخت اجاره، ممکن است اجاره 577ساختمان مؤسسه  یاجاره -9

پرداخت  65ی فروردین ماه در انتهای اسفند مربوط به دو ماه، در یک ماه ثبت شده باشد. برای مثال، اجاره

در انتهای اردیبهشت پرداخت شده ی خرداد ماه نیز های مربوط به آن ماه ثبت شده، و اجارهشده و در هزینه

 است.

آموزان نیازمند داشتیم. مبلغ ی کتاب درسی دانش، ما فراخوانی برای تأمین هزینه69در اردیبهشت و خرداد  -2

 آمده است.این ردیف شده مربوط به این فراخوان در هزینه

های آن ماه ثبت شده جدول هزینهپرداخت شده و در  65های فروردین ماه، در انتهای اسفند بیشتر هزینه -،

 است.

  

 مجموع خرداد اردیبهشت 4فروردین 

 490،494،034 97،،،190،27 2،،،177،790 11،795،661 6کارکنان یبیمه حق و دستمزد

 هزینه و آموزشی وسایل خرید

 تأسیسات
9،506،577 ،1،،99،977 56،272،777 694،150،455 

 65،555،555 7 17،777،777 7 4ساختمان اجاره

 4،444،555 657،777 777،،5، 067،777 قبوض

 04،054،555 59،550،777 7 7 9های خاصفراخوان

 6،541،595 655،979 ،50،59 7 هادیگر هزینه

 444،649،144 956،454،111 654،595،414 60،495،436 مجموع

 

 

 

 

 شیراز، شهرک سعدی،  آدرس: 

 91بلوار نیستان، روبروی کوچه 

 701-20227909تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 
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 6931در بهار های مؤسسه جدول خالصه درآمدها و هزینه

 مبالغ زیر به ریال هستند.

 

هایی بودیم، و قرضهای مؤسسه سی مکانی جدید برای برگزاری کالریزی برای اجارهدر بهار ما در حال برنامه -1

 صورت گرفته مربوط به این موضوع است. فصلکه در این 

 

 

 

 

 

 

 557،757،777 31های مردمی در بهار درآمد حاصل از کمک

 ،09،102،99، 31کل موسسه در بهار  یهزینه

بدهی موسسه به افراد خاص در قالب قرض بلندمدت )حداقل یک 

 31ساله(، در انتهای بهار 

5،7،777،777 

)چند ماهه(،  در قالب قرض کوتاه مدت به افراد خاص بدهی موسسه

 31در انتهای بهار 

،77،777،777 

 557،777،777 مکان(طلب بلند مدت موسسه )مربوط به هزینه رهن 

 919،756،979 6در انتهای بهار موجودی کل 

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی،  

 91بلوار نیستان، روبروی کوچه 

 701-20227909تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 


