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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 6931 پاییزگزارش مالی 

 مقدمه

 را مطالعه خواهید کرد. 69 پاییزمؤسسه 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.های شما پاسخ دهیترین زمان به پیامکنیم تا در کوتاهما تالش می

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

 را ببینید.« طلوع»تلگرام 

 31 پاییزدر مؤسسه  هایدرآمدجدول 

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

 ریال است.های ذکر شده در جدول به رقم

 

های مردمی در این زدگان کرمانشاه داشتیم. مبلغ باالی کمکدر آبان ماه، ما فراخوانی برای کمک به زلزله -1

 ماه مربوط به این فراخوان است.

  

 مجموع آذر 6آبان مهر 

 166,631,066 192،909،577 299،097،777 190،677،777 های مردمیدرآمد حاصله از کمک
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 6931 پاییزهای 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

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

در آبان و آذر ی صورت گرفته زدگان کرمانشاه داشتیم. هزینهدر آبان ماه، ما فراخوانی برای کمک به زلزله -9

 مربوط به این فراخوان است.

  

 مجموع آذر آبان مهر 

 093,636,996 106،560،191 192،171،191 190،111،971 6کارکنان یبیمه حق و دستمزد

 هزینه و آموزشی وسایل خرید

 تأسیسات
97،962،777 01،529،777 01،165،577 665,690,066 

 90,666,666 7 19،777،777 1،777،777 ساختمان اجاره

 5,909,666 2،599،777 7 2،197،177 قبوض

 696,696,666 51،197،777 17،777،777 7 9های خاصفراخوان

 6,091,066 5،090،777 27،777 9،606،577 هاهزینهدیگر 

 596,090,696 906,033,916 915,150,616 969,906,066 مجموع
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 6931 پاییزدر های مؤسسه جدول خالصه درآمدها و هزینه

 مبالغ زیر به ریال هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 917،169،577 31  پاییز در  کلدرآمد 

 091،595،727 31  پاییز در ی کل هزینه

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

 31  پاییز ساله(, در انتهای 

107،777،777 

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

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

 26،625،001  پاییز موجودی کل حساب موسسه در انتهای 
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