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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 6931 تابستانگزارش مالی 

 مقدمه

 را مطالعه خواهید کرد. 69 تابستانمؤسسه طلوع در دوره 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 

 31 تابستاندر مؤسسه  هایدرآمدجدول 

فرزندان پردیس »های مردمی، مبلغی نیز طی یک قرارداد خرید خدمت از طریق مرکز در این دوره، عالوه بر کمک

 های آموزش نوجوان در اختیار مؤسسه طلوع قرار گرفت.برای کمک به برگزاری کالس« آفتاب

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

 

  

 مجموع شهریور مرداد تیر 

 262،116،414 156،915،997 959،077،777 09،957،777 های مردمیدرآمد حاصله از کمک

کمک دریافتی از مرکز پردیس 

 فرزندان آفتاب
97،777،777 27،777،777 97،777،777 664،444،444 

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی،  

 91روبروی کوچه ، نیستانبلوار 

 701-20227909تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 

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

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

 جدول توضیحات

ها دفتری، آموزش است، که در بخش« طلوع»نفر کارمند  27 نزدیک به این بخش مربوط به دستمزد -1

مشاوره و مددکاری مشغول به کار هستند.  آموزش بزرگسال، دبستانی، آموزش کودک، آموزش نوجوان،پیش

 گیرند.ی کارمندان طلوع به صورت ساعتی دستمزد میهمه

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

هزار تومان  077ای این ساختمان ماهانه ی اجارههزینه .از تیر ماه ساختمان جدید مؤسسه تحویل گرفته شد -9

  ی مربوط به دو ماه، در یک ماه ثبت شده باشد. با توجه به تاریخ پرداخت اجاره، ممکن است اجاره است.

 مجموع شهریور مرداد تیر 

 219،344،124 190،112،990 161،901،610 190،501،722 6کارکنان یبیمه حق و دستمزد

 هزینه و آموزشی وسایل خرید

 تأسیسات
97،902،577 50،192،957 92،910،577 693،112،464 

 41،444،444 7 0،777،777 10،777،777 4ساختمان اجاره

 6،413،444 7 1،096،777 7 قبوض

 4 7 7 7 های خاصفراخوان

 3،414،914 1،995،777 5،999،777 9،002،297 هادیگر هزینه

 163،614،644 644،331،646 412،691،614 446،146،439 مجموع

 

 

 

 

 شیراز، شهرک سعدی،  آدرس: 

 91بلوار نیستان، روبروی کوچه 

 701-20227909تلفن: 

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

 مبالغ زیر به ریال هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 970،995،997 31 تابستان  در  کلدرآمد 

 956،197،100 31 تابستان  ی کل موسسه در هزینه

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

 31  تابستان ساله(، در انتهای 

007،777،777 

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

 31 تابستان  در انتهای 
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 557،777،777 طلب بلند مدت موسسه )مربوط به هزینه رهن مکان(

 150،590،900  تابستان موجودی کل حساب موسسه در انتهای 

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی،  

 91نیستان، روبروی کوچه بلوار 

 701-20227909تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 


