
(احیا ارزشها)انجمن حمایت و یاری  آسیب دیدگان اجتماعی 

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

1400 اسفند سال 29منتهی به  



1399سال 1400 سال يادداشت

ريالريال 

7,657,432,170 10,606,218,365 4  درآمدهاي عملياتي

(5,388,151,974) (14,081,442,396)5 هزینه هاي عملياتي

2,269,280,196  (3,475,224,031)  مازاد درآمد برهزینه ناخالص

(3,580,920,275) (3,572,339,753) 6  هزینه هاي اداري و عمومي

(1,311,640,079) (7,047,563,784)  کسر و اضافه درآمد بر هزینه عملياتي

3,489,578,342  8,943,854,433  7  سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

2,177,938,263  1,896,290,649   مازاد درآمد برهزینه خالص

1399سال 1400 سال يادداشت

ريال ريال 

21,350,409,487 23,528,347,750 مانده در ابتداي سال 

- 9,915,868,136 8تعدیالت سنواتي

2,177,938,263 1,896,290,649 مازاد در آمد بر هزینه سال 

23,528,347,750 35,340,506,535 مازاد انباشته در آمد بر هزینه پایان سال

انجمن حمايت و ياری آسیب ديدگان اجتماعی

صورت مازاد درآمد بر هزينه 

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 
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 از آنجا که صورت  مازاد درآمد بر هزینه جامع مربوط به خالص مازاد درآمد بر  هزینه  سال مالي و تعدیالت سنواتي مي باشد، لذا از ارائه صورت 

. مازاد در آمد بر هزینه جامع خودداري شده است

.يادداشتهای توضیحی ، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است 

گردش مازاد انباشته در آمد بر هزينه



1400/12/291399/12/29يادداشت

ريالريالدارايي ها

:دارائيهاي غير جاري 

20,038,370,441  19,953,186,227 9    دارايی هاي ثابت مشهود

1,153,282,000  1,153,282,000 10    دارايی هاي نامشهود

21,191,652,441  21,106,468,227  جمع دارايي هاي غير جاري

:دارايي هاي جاري 

111,372,526    - 11 ساير دريافتنی ها

32,370,000    - 12    پيش پرداخت ها

25,000,000,000  25,000,000,000  13   سرمايه گذاري کوتاه مدت

32,744,489,465  33,614,239,831  14    موجودي نقد

57,888,231,991 58,614,239,831 جمع دارايي هاي  جاري

79,079,884,432 79,720,708,058     جمع دارايي ها

:آورده هيات موسس و مازاد  انباشته در آمد بر هزينه و بدهي ها

اورده هيات موسس و مازاد  انباشته در آمد بر هزينه

1,000,000 1,000,000 15آورده هيات موسس 

23,528,347,750 35,340,506,535 مازادانباشته در آمد بر هزينه

23,529,347,750 35,341,506,535 جمع آورده هيات موسس و مازاد  انباشته در آمد بر هزينه 

بدهي ها

بدهي هاي جاري

23,400,190,455 44,379,201,523 16    پرداختنی هاي تجاري و ساير پرداختنی ها

32,150,346,227 - 17    پيش دريافت ها

55,550,536,682 44,379,201,523     جمع بدهي هاي جاري

جمع  آورده هيات موسس و مازاد  انباشته در آمد بر هزينه و 

79,079,884,432 79,720,708,058 بدهي ها

.يادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي است 
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انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي

صورت وضعيت مالي

1400 اسفند 29در تاريخ 



1399سال 1400سال يادداشت

ريالريال

: فعاليتهای عملياتي (مصرف شده در)جريان های نقدی حاصل شده از 

27,315,947,203  (9,271,775,465) 18از عملیات (مصرف شده در)نقد حاصل از 

:جريان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری 

(25,000,000,000)  - وجوه پرداختی جهت تحصیل سپرده یکساله بانکی

3,463,027,698  7,534,845,861  دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده

  - (250,000,000) پرداختی بابت خرید دارایی ثابت

(21,536,972,302) 7,284,845,861  وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)خالص جریان ورود 

5,778,974,901  (1,986,929,604) در در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

26,938,963,920  32,744,489,465  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

26,550,644  2,856,679,970  تاثیر تغییرات نرخ ارز

33,614,239,83132,744,489,465مانده موجودی نقد در پایان سال

انجمن حمايت و ياری آسيب ديدگان اجتماعي

صورت جريان های نقدی

1400اسفند 29سال مالي منتهي به 
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انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

کارکنان قراردادی

تعداد کارکنان 

HOT LINE :مهم ترین این مشاوره ها، . خط مشاوره تلفنی رایگان که به افراد در معرض بحران در زمینه های مختلف مشاوره رایگان می دهد

.مداخله های پیشگیرانه در مورد مشکالت گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی است

وی به همراه مشاوره.آی.انجام تست های داوطلبانه، محرمانه و رایگان اچ: VCTمرکز 

به منظور سهولت دسترسی اقشار مختلف جامعه به دریافت خدمات مشاوره و انجام تست محرمانه، :  ایدز/وی.آی.پایگاه سیار اطالع رسانی اچ

.وی، موبایل کلینیک انجمن روانه سطح شهر خصوصاً مناطق پر خطر و شهرک های اقماری تهران می شود.آی.داوطلبانه و رایگان اچ

تاریخچه وفعالیت 

. واقع است2میدان انقالب  کارگر شمالی بین چهارراه فرصت و نصرت، کوچه جعفرزادگان پالک  –در حال حاضر، مرکز اصلی شرکت در تهران 

فعالیت اصلی 

در  (سمن) به عنوان یک سازمان مردم نهاد 1378/04/14انجمن حمایت و یاری از آسیب دیدگان اجتماعی تحت عنوان تشکل و نهاد عمومی در تاریخ 

 مورخ 11201در وزارت کشورتاسیس شده و نیز طی شماره 1/8/58863قالب یک انجمن غیر سیاسی ،غیرانتفاعی و غیر دولتی به شماره پروانه 

. در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است1378/04/14

اساسنامه به شرح زیر فعالیت می 9انجمن در راستای آسیب های اجتماعی ،با رعایت کامل قوانین و مقررات ایران و مطابق با اهداف تعیین شده در مفاد

:نماید

:متوسط تعداد کارکنان دائم در استخدام طی سال به شرح زیر بوده است

5

به این گروه از مددجویان این خدمات حمایتی . زنانی اچ آی وی مثبت که در رابطه با همسر خود به این ویروس مبتال شده اند: مادران حامی سالمت

دادن وام در شرایط ضروری و یا جهت اشتغال زایی، ارائه مستمری در صورت عدم توانایی برای اشتغال، ارائه سبد غذایی، برگزاری دوره : ارائه می شود

، ارائه خدمات روانشناختی به صورت فردی و گروهی، ارجاع به (..حرفه آموزی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش روابط زناشویی و )های آموزشی 

پزشک

وی می .آی.برخی از کودکان نیز مبتال به ویروس اچ. کودکانی که یکی یا هر دو والد خود را به دلیل بیماری ایدز از دست داده اند: کودکان یتیم ایدز

دادن مستمری ماهیانه، کمک هزینه ی تحصیلی، پیگیری شرایط زندگی و تحصیلی، ارائه خدمات : خدمات ارائه شده به این کودکان شامل. باشند

رواشناختی
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تسعیر ارز -3-6

3-6-1-

دلیل استفاده از نرخ نوع ارز 

(ریال)263.222نرخ سنا یورو 

(ریال) 255.107نرخ سنا فرانک

3-6-2

روش مستقیم

روش مستقیم

مزایای پایان خدمت کارکنان

.مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت آنان محاسبه و در پایان سال پرداخت میگردد

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری. دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا . دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی .با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی وفروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود 

.بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود. آماده بهره برداری است، متوقف می شود

روش مستقیم

روش مستقیم

روش مستقیم

در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر پس از آمادگی .  برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود

.نرخ استهالک منعکس در جدول باال است% 30جهت بهره برداری به عللی برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یادشده معادل 

دیوار کشی و محوطه سازی باغ
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یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

کمک های مالی دریافتی

مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها . دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود 

هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا  ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری . می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود

.از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد

 اصالحیه مصوب 149دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده  (شامل عمرمفید برآوردی)استهالک دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار 

:واصالحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می شود1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31

روش استهالک

خالصه اهم رویه های حسابداری

.صورت های مالی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه  شده است

 ساله10و8و  15% ،12%

ساله 3

ساله 10

روش مستقیم

ساله 6

ساله 6

وجوه نزد بانکها

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

نرخ استهالکنوع دارایی

روش مستقیم ساله25و15ساختمان

بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

:استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که دردوره های جاری الزم االجراشده است لیکن شرکت مصداق نداردو یا برصورتهای مالی آثار با اهمیتی نداشته اند به شرح زیر می باشد

. اندازه گیری ارزش منصفانه42استاندارد حسابداری 

:آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند به شرح زیر است

. در مورد آثار تغییر در نرخ ارز، در سال مالی آتی الزم االجرا خواهد شده که اجرای آن تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی نخواهد داشت16استاندارد حسابداری 

اقالم پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی واقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر 

:نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است . می شود

. اساسنامه می باشد35مبنای کمک های دریافتی انجمن طبق ماده 

.تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی ودر صورت سود وزیان گزارش می شود 

نرخ تسعیر مانده ها ومعامالت مرتبط 

وجوه نزد بانکها

دارایی های ثابت مشهود

ساله 6

 ساله6و  15

تأسیسات

کامپیوتر و متعلقات

اثاثه و منصوبات و تجهیزات اداری

وسایط نقلیه

ابزار آالت و قالبها

داراییهای زیستی

نزولی و روش 

ستقیم



14001399

 مبلغ مبلغ
 ريال  ريال

7,513,232,170  10,606,218,365  کمک های نقدی مردمی
144,200,000   - شرکتها- کمک های نقدی 

 10,606,218,365 7,657,432,170

14001399

 ريال  ريال

vct  3,096,699,735  1,507,991,597هزينه حقوق و دستمزد بخش 

907,221,000  309,000,000  کمک های نقدی مددجويان

205,138,000  1,088,376,000  کمک های غیر نقدی مددجويان

83,570,300  243,334,400  هزينه دارو و درمان

2,684,231,077  8,297,734  هزينه های شهرستان بم

  - UNDP  5,010,190,921هزينه پروژه کشاورزی 

  - 117,603,606  هزينه پروژه توانمند سازی اسپیرينگ

  - 4,207,940,000  هزينه کمک رسانی به مناطق محروم و سیل زده

 14,081,442,396 5,388,151,974

14001399
 ريال  ريال

2,261,987,396 2,064,466,490 هزينه حقوق و دستمزد کارکنان

45,150,000  43,554,000  آب- گاز - هزينه برق 
29,007,000  23,167,000   هزينه تلفن
67,135,000  28,192,440  هزينه پیک

40,298,000  27,779,000  هزينه چاپ و فتوکپی
158,123,832  433,020,080  هزينه آبدارخانه

8,437,240 1,309,750 هزينه های ثبتی و حقوق و عوارض دولتی
6,704,817 3,697,913 هزينه پست

50,372,480 125,083,196 هزينه لوازم و ابزار مصرفی
346,837,834 335,184,214  هزينه استهالك

14,656,500 13,526,900 هزينه اشتراك اينترنت
4,422,500 7,120,000 هزينه ملزومات و نوشت افزار

22,035,262 33,805,550 هزينه اياب و ذهاب
15,650,000 93,500,000 هزينه تعمیر و نگهداری ساختمان

48,846,000 127,182,000 هزينه تعمیر و نگهداری اثاثیه
13,874,750 32,930,000 هزينه هدايا و مصارف پرسنلی

-42,000,000 هزينه حق االشتراك موسسات خیريه
8,175,000 -هزينه های معرفی انجمن
49,348,999 56,549,737 هزينه بیمه وسايط نقلیه

352,377,120 12,000,000  هزينه های مراسم ها و جشن ها
6,603,157 4,596,930 هزينه کارمزد
- 6,577,500 هزينه ترجمه

30,877,388 57,097,053 ساير هزينه ها
 3,572,339,753 3,580,920,275
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هزینه های عملیاتی                                                                                                                    - 5

هزینه های اداری و عمومی                                                                                                              - 6

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

:کمک های دریافتی 

درآمدهای عملیاتی                                                                                                                      -4



سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-7

14001399
  ریال  ریال

3,463,027,698  7,534,845,861  سود سپرده بانکی

26,550,644 1,409,008,572 تسعیر ارز

  8,943,854,433  3,489,578,342

تعدیالت سنواتی-8

14001399

  ریال  ریال

  337,004,400 -  

  1,633,190,015 -  

  3,945,673,721 -  

  4,000,000,000 -  

  19,821,784,592 -  

  - (19,821,784,592) هزینه های مربوط به پروژه اسپیرینگ- اصالح حساب 

  9,915,868,136 -  
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انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

دریافتی بابت زلزله کرمانشاه- شناسایی درآمد - اصالح حساب 

UNDPدریافتی بابت پروژه - شناسایی درآمد - اصالح حساب 

دریافتی کمک نقدی خیرین- شناسایی درآمد - اصالح حساب 

دریافتی بابت حوادث غیرمترقبه- شناسایی درآمد - اصالح حساب 

دریافتی بابت پروژه اسپرینگ- شناسایی درآمد - اصالح حساب 



داریی های ثابت مشهود-9

 داراییهای زیستی ابزار آالت کامپیوتر و متعلقات تاسیسات وسایل نقلیه اثاثه و منصوبات ساختمان زمین
 دیوار کشی و محوطه 

سازی باغ
 جمع

ریالریالریالریالریالریالریالریالریالریال

17,167,828,274    1,011,394,722    163,104,097    2,060,970,656420,521,200    40,411,167    1,900,000    1,042,333        333,951,389    21,201,123,838     

0---------افزایش

17,167,828,274    1,011,394,722    163,104,097    2,060,970,656    420,521,200    --1,042,333        333,951,389    21,201,123,838     

-------250,000,000    -250,000,000          

17,167,828,274    1,011,394,722    163,104,097    2,060,970,656    420,521,200    --251,042,333    333,951,389    21,451,123,838     

:استهالك انیاشته 

-77,551,844        68,994,526      417,178,759      172,950,867     26,940,000    1,900,000    316,233           50,083,334      815,915,563          

-11,224,000        28,459,000     217,104,000      51,432,000      13,471,167    -106,000           25,041,667       346,837,834          

-88,775,844        97,453,526     634,282,759      224,382,867     40,411,167    1,900,000    422,233           75,125,001      1,162,753,397       

-14,232,000        27,187,000     217,104,000      51,863,000      --104,233           24,693,981      335,184,214          

-103,007,844      124,640,526    851,386,759      276,245,867     --526,466           99,818,982      1,455,626,444       

17,167,828,274    908,386,878       38,463,571     1,209,583,897   144,275,333    --250,515,867     234,132,407    19,953,186,227     

17,167,828,274    922,618,878       65,650,571      1,426,687,897    196,138,333     --620,100           258,826,388     20,038,370,441     

.  ریال می باشد14.460.000.000 و  2.707.828.274 متر مربع بترتیب  به ارزش  422.37 دانگ متراز6 دانگ از 3 متر مربع  و زمین ساختمان مرکزی  3315بهای تمام شده زمین مربوط به  باغ بم به  متراژ 9-1

9-2

9-3

9-4
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انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

:بهای تمام شده  

                 1399 مانده در ابتدای سال 

(حسابرسی شده )    

1399 مانده در ابتدای سال 

1399مانده در پایان سال 

افزایش

1400مانده در پایان سال 

1399مبلغ دفتری در پایان سال 

استهالک

1399مانده در پایان سال 

دارایی های ثابت انجمن  به استنثای و سائط نقلیه که دارای پوشش بیمه می باشند ،طی سال مالی مورد گزارش فاقد پوشش بیمه ای بوده و با توجه به پیگیری های انجام شده ساختمان انجمن به دلیل نداشتن شرایط 

.ایمنی کافی تاکنون موفق به پوشش بیمه ای نشده است

استهالک

. دانگ   ساختمان مرکزی می باشد6 دانگ  مشاع از 3بهای تمام شده ساختمان مربوط به ساختمان سرویس بهداشتی باغ بم و 

1400مانده در پایان سال 

1400مبلغ دفتری در پایان سال 

. عدد نهال خرما بابت جوانسازی باغ بم در پایان اسفند ماه کاشته شده است100 تعداد 1400در سال 



10-

جمعنرم افزار مالیحق امتیاز تلفنحق امتیاز برقحق امتیاز آبسرقفلی

ریالریالریالریالریالریال

 1,000,000,000 26,100,000 80,000,000 18,350,000 28,832,000 1,153,282,000

 1,000,000,000 26,100,000 80,000,000 18,350,000 28,832,000 1,153,282,000

 1,000,000,000 26,100,000 80,000,000 18,350,000 28,832,000 1,153,282,000

1,153,282,000 28,832,000 18,350,000 80,000,000 26,100,000 1,000,000,000 1400مبلغ دفتری در پایان سال 

1,153,282,000 28,832,000 18,350,000 80,000,000 26,100,000 1,000,000,000 1399مبلغ دفتری در پایان سال 

10-1

10-2

10-3

10

:بهای تمام شده 

1399مانده در ابتدای سال 

.تهران می باشد-  دانگ ارزش اداری ملک از دفتر مرکزی 6 دانگ از 3سرقفلی 

. ریال میاشد1.100.000تهران -  ریال و ساختمان مرکزی 25.000.000ودیعه آب باغ بم 

. ریال میاشد40.000.000تهران -  ریال و ساختمان مرکزی 80.000.000 فاز صنعتی باغ بم 3ودیعه برق 

1399مانده در پایان سال 

1400مانده در پایان سال 

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

دارایی های نا مشهود
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14001399یادداشت

ریالریال

111,372,526 - 1-11سایر دریافتی ها

 - 111,372,526

11-114001399

ریالریال

50,467,493 - آقای خسرو منصوریان

35,905,033 - وام ضروری کارکنان

25,000,000 - وام ضروری مددکاران

 - 111,372,526

پیش پرداخت ها    -12

14001399

ریالریال:پیش پرداخت های داخلی

32,370,000 - احسان شریعتی

 - 32,370,000

سرمایه گذاری کوتاه مدت-13

14001399

ریالریال

 25,000,000,000 25,000,000,000

 25,000,000,000 25,000,000,000

سایر دریافتی ها

11

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

:اقالم تشکیل دهنده سایر دریافتی ها بشرح زیر می باشد

دریافتنی های کوتاه مدت

1009-60-915-111179149سپرده- شعبه ظفر - بانک خاورمیانه 



14-

14001399یادداشت
ریالریال

-248,695,409 ریالی- موجودی صندوق 

173,094,730 - 1-14ریالی- موجودی تنخواه گردان 

14-2 14,985,342,099 12,177,157,225

14-3 18,380,202,323 20,394,237,510

 33,614,239,831 32,744,489,465

14-1

14001399

ریالریال

-55,491,124

 - 117,603,606

 - 173,094,730

14-2

14001399

ریالریال

4,140,131,503737,790,060

 10,845,210,596 11,439,367,165

 14,985,342,099 12,177,157,225

14-2-1

14-3
14001399
ریالریال

 354,741,926 557,712,887

 154,114,048 1,601,774,048

 2,104,528,607 5,078,457,529

 912,700 912,700

 341,117,602 175,129,540

 3,448,442,249 1,003,905,615

 56,332,844 56,332,844

 11,920,012,347 11,920,012,347

 18,380,202,323 20,394,237,510

12

870392347جاری -شعبه میدان انقالب - بانک کشاورزی 

870157711سپرده -شعبه میدان انقالب - بانک کشاورزی 

0202992432003کوتاه مدت -شعبه وصال شیرازی - بانک آینده 

0100266454008جاری -شعبه وصال شیرازی - بانک آینده 

0800743210002آینده ساز -شعبه وصال شیرازی - بانک آینده 

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

موجودی نقد و بانک                                                                                                       

ارزی- موجودی نزد بانکها 

ریالی- موجودی نزد بانکها 

0100566969000جاری -شعبه امیرآباد - بانک ملی 

0105669672002جاری -شعبه امیرآباد - بانک ملی 

1009-10-810-707072405سپرده- شعبه ظفر - بانک خاورمیانه 

:موجودی نزد تنخواه گردان به شرح زیر می باشد

هانیه صفری

جواد محمودی راد

:موجودی نزد بانک های ریالی به شرح زیر می باشد

1009-10-724-000000003ارزی فرانک - ش ظفر - بانک خاورمیانه  

1009-10-717-004255445ارزی یورو - ش ظفر - بانک خاورمیانه 

 فرانک نزد بانک خاورمیانه میباشد که به ارزش روز مطابق با نرخ مصوب اعالم شده توسط بانک 16.229 یورو و 41.564 موجودی  ارزی 

.مرکزی در دفاتر شناسایی و ثبت گردیده است

:موجودی نزد بانک های ارزی به شرح زیر می باشد
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 ریال  می باشد که  به شرح زیردر زمان تآسیس انجمن توسط آنها تآمین گردیده است1.000.000آورده هیئت موسسه    مبلغ      

1399

ریالریالدرصد

400,000 400,000 40 خسرو منصوریان

300,000 300,000 30 رفیده منصوریان

300,000 300,000 30 فاطمه فرهنگ خواه

 100 1,000,000 1,000,000

16-

1399یادداشت

ریالریال

23,316,818,455 44,256,297,587 1-16اشخاص وابسته و سایر اشخاص

65,178,000 95,069,936 بیمه تامین اجتماعی پرداختنی

 27,834,000 18,194,000

 44,379,201,523 23,400,190,455

1399یادداشت:مانده حسابهای پرداختنی اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد 16-1

ریالریال

6,237,690,178 5,462,003,408 وابسته- انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب

100,000,000 - انجمن احیا خوزستان

677,099,685 677,099,685 نمایشگاه تجلی عشق

337,004,400 - پروژه کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه

6,312,031,377 6,312,031,377  ذخیره بیمه و مالیات طرح اسپرینگ

- 31,805,163,117 1-1-16کمیسیون اتحادیه اروپا

1,633,190,015 - پروژه کمک رسانی به سیل زدگان

UNDP - 3,945,673,721 پروژه کشاورزی

4,000,000,000 - آقای دکتر اسماعیل یزدی

74,129,079 - آقای سید میرلوحی

 44,256,297,587 23,316,818,455

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

1400

13

:حسابهای پرداختنی

 پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها                                                                            

1400

 آورده هیات موسس

1400

مالیات حقوق پرداختنی

. تسعیر شده است1400/12/29 یورو می باشد که در تاریخ 118.705مانده بدهی به کمیسیون اتحادیه اروپا معادل - 16-1-1
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14001399

ریالریال

32,150,346,227 - (طرح اسپرینگ)پیش دریافت کمک کمیسیون اتحادیه اروپا 

 - 32,150,346,227

عملیات (مصرف شده در)نقد حاصل از-18

14001399

ریالریال

2,177,938,263 1,896,290,649 مازاد درآمد بر هزینه خالص

:تعدیالت

346,837,834 335,184,214 استهالک دارایی ها

(3,463,027,698)(7,534,845,861)سود سپرده بانکی

(26,550,644)(2,856,679,970)سود تسعیر ارز

(3,142,740,508)(10,056,341,617)جمع تعدیالت

:تغییرات در سرمایه در گردش

1,280,321,000 111,372,526 کاهش دریافتنی های عملیاتی 

265,529,913 32,370,000 کاهش پیش پرداخت های عملیاتی 

5,947,188,105 20,979,011,068 افزایش  پرداختنی های عملیاتی

20,787,710,430 (32,150,346,227)پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

- 9,915,868,136 تعدیالت سنواتی

28,280,749,448 (1,111,724,497)جمع تغییرات در سرمایه درگردش

27,315,947,203 (9,271,775,465)نقد مصرف شده از عملیات

تعهدات و بدهی ها و دارایی های احتمالی-19

رویدادهای پس از پایان دوره گزارشگری -20

وضعیت ارزی-21

فرانکیوروشماره یادداشت

1541,38616,229موجودی نقد

41,38616,229جمع داراییهای پولی ارزی

0-118,705پرداختی های تجاری

0-118,705جمع بدهی های پولی ارزی

16,229-77,319پولی ارزی(بدهی های)خالص دارایی ها 

1399/12/3041,56416,229پولی ارزی درتاریخ (بدهی های)خالص دارایی ها 

معامالت با اشخاص وابسته-22

22-1

1400اسفند 29سال مالی منتهی به 

.   انجمن در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می باشد

پیش دریافت ها                                                                                                                      

پیش دریافت کمک کمیسیون اروپا برای اجرای طرح اسپرینگ در اجرای توافقنامه مبادله شده در سنوات قبل دریافت گردیده و قطعیت این کمک منوط است به تآیید هزینه های - 18-1

مرتبط توسط کمسیون مزبور پس از ارائه گزارش حسابرس منتخب که اقدامات اولیه در خصوص تعیین حسابرس صورت گرفته و رسیدگی به هزینه های تحقق یافته طرح در جریان می باشد 

. با توجه به اتمام پروژه و گزارش حسابرسی ارسال شده به کمیسیون اتحادیه اروپا این مبلغ به عنوان درآمد شناسایی گردید1400که در سال 

14

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

هیچگونه رویدادی پس از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق نیافتاده است که مستلزم افشا یا تعدیل اقالم صورتهای مالی 

.باشد

.طی سال مورد گزارش معامله با اهمیتی با اشخاص وابسته صورت نگرفته است


