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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1397 زمستانگزارش مالی 

 مقدمه

 را مطالعه خواهید کرد. 97 زمستانمؤسسه 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

  ایمیل به آدرس ارسالoshanayetoloo.irinfo@r 

  09375250229ی به شمارهاز طریق تلگرام یا واتساپ ارسال پیام 

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

 دهیم.پاسخ های شما به پیام ترین زمانکوتاه تا درخواهیم کرد تالش 

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

 را ببینید.« طلوع»کانال تلگرام 

 97 زمستاندر مؤسسه  هایدرآمدجدول 

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

 جدول به ریال است. های ذکر شده دررقم

 

  

 مجموع اسفند بهمن دی 

 852,180,000 422،290،000 180،190،000 249،700،000 های مردمیدرآمد حاصله از کمک

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی، 

 21روبروی کوچه ، نیستانبلوار 

 071-37330676تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 

mailto:info@roshanayetoloo.ir
http://roshanayetoloo.ir/contact
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 1396 زمستانهای مؤسسه در جدول هزینه

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

 جدول توضیحات

دبستانی، دفتری، آموزش پیش یهااست، که در بخش« طلوع»کارمند نفر  26این بخش مربوط به دستمزد  -1

ی کارمندان طلوع به مشاوره مشغول به کار هستند. همه و های ورزشی، کالسکتابخانه ،آموزش بزرگساالن

 گیرند.صورت ساعتی دستمزد می

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

در مطابق معمول  به جای اینکه 98اسفند اه به این دلیل است که دستمزد قام مربوط به اسفند مبودن ارزیاد  -2

  جزو اسفند ماه محاسبه شده است.تان پرداخت شده و در انتهای زمس ،شودپرداخت ینده آابتدای ماه 

 مجموع 2اسفند بهمن دی 

 935,061,164 422،622،169 246،454،156 265،984،839 1کارکنان یبیمه حق و دستمزد

 128,482,716 42،700،906 23،964،410 61،817،400 تأسیسات هزینه و آموزشی وسایل خرید

 85,000,000 48،000،000 24،000،000 13،000،000 ساختمان اجاره

 5,342,560 1،023،000 2،932،560 1،387،000 قبوض

 0 0 0 0 های خاصفراخوان

 280,000 139،000 54،000 87،000 هادیگر هزینه

 1,154,166,440 514,485,075 297,405,126 342,276,239 مجموع

 

 

 

 

 شیراز، شهرک سعدی، آدرس: 

 21بلوار نیستان، روبروی کوچه 

 071-37330676تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 
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 1397 زمستاندر های مؤسسه جدول خالصه درآمدها و هزینه

 مبالغ زیر به ریال هستند.

 

 

 852،180،000 97های مردمی در زمستان درآمد حاصل از کمک

 1،154،166،440 97ی کل موسسه در زمستان هزینه

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

 97 زمستاندر انتهای 
630،000،000 

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

 97انتهای زمستان 
0 

 550،000،000 طلب بلند مدت موسسه )مربوط به هزینه رهن مکان(

 70،447،495 موجودی کل در انتهای زمستان

 

 

 

 

 آدرس: شیراز، شهرک سعدی، 

 21بلوار نیستان، روبروی کوچه 

 071-37330676تلفن: 

http://roshanayetoloo.ir 


