
(حمایت از بیماران مبتال به سرطان  )موسسسه خیریه مهر سهیال 

 1396 اسفند 29صورتهای مالی سال مالی منتهی به  

به همراه یادداشتهای توضیحی



شماره صفحه

1تائیدیه هیئت مدیره

2ترازنامه

3صورت عملکرد

3گردش حساب خالص داراییها

14-4یادداشتهای توضیحی پیوست صورتهای مالی

فهرست مندرجات



مجمع عمومی عادی هیئت مدیره

با احترام

شماره صفحه

2ترازنامه 

3صورت کارکرد

3گردش حساب خالص داراییها

14-4یادداشتهای توضیحی

.به تایید هیئت مدیر موسسه رسیده است.................................... صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

1

بازرس اصلی
بازرس علی البدل

عضو علی البدل-عضو هیئت مدیره

عضو علی البدل-عضو هیئت مدیره

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و نائب رئیس

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

 اسفند 29مربوط به سال مالی منتهی به  (حمایت از بیماران مبتال به سرطان)به پیوست صورتهای مالی موسسه خیریه مهر سهیال 

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است.  تقدیم می شود1396

امضاسمتنام اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره



1396/12/291395/12/30یادداشتبدهیها و حقوق صاحبان سهام1396/12/291395/12/30یادداشتدارائیها
:   بدهیهاي جاري :   دارائیهاي جاري 

7449,550,400113,550,000 حسابهاواسناد پرداختنی 13,756,662,5001,603,008,487 موجودي نقد 

87,467,76610,531,478 سایر حسابهاي پرداختنی252,000,000276,000,000 حسابها و اسناد دریافتنی تجاري

910,000,000212,808,129ذخائر و پیش دریافتها3100,000,00099,540,833 سایر حسابها ي دریافتنی

پیش دریافتها450,000,000156,600,000 پیش پرداختها

467,018,166336,889,607 جمع بدهیهاي جاري3,958,662,5002,135,149,320 جمع دارائیهاي جاري

:  دارائیهاي غیر جاري 

5365,470,368261,640,368 دارائیهاي ثابت مشهود

61,000,0001,000,000دارائیهاي نامشهود

467,018,166336,889,607 جمع بدهیها366,470,368262,640,368 جمع دارائیهاي غیر جاري

آورده موسسین و خالص داراییها

101,000,000,0001,000,000,000سرمایه

        (598,000,000)         (346,000,000)11هیئت موسسین

     1,658,900,081      123,204,114,702خالص داراییها

3,858,114,7022,060,900,081 جمع آورده موسسین و خالص داراییها

4,325,132,8682,397,789,688 جمع بدهیها و خالص داراییها4,325,132,8682,397,789,688 جمع دارائیها

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

تـــرازنــامـــه
1396 اسفند ماه 29در تاریـــخ 

. یادداشتهاي توضیحی همراه ، جزء الینفك صورتهاي مالی است

2



1396/12/291395/12/30

 ریال ریال

135,050,860,2663,839,345,866عواید و منابع

       (2,443,543,771)      (2,749,999,482)14مصارف و حمایت هاي دارویی و درمانی و مددکاري

2,300,860,7841,395,802,095کارکرد ناخالص

       (1,102,179,314)      (1,095,157,367)15هزینه هاي عمومی و اداري و حقوق و دستمزد

1,205,703,417293,622,781کارکرد عملیاتی

16339,511,204301,586,515خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی 

1,545,214,621595,209,296

1,545,214,621595,209,296

1,658,900,0811,063,690,785       

0
0

123,204,114,702      1,658,900,081       

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

3

. یادداشتهاي توضیحی همراه ، جزء الینفك صورتهاي مالی است

کارکرد جاري

کارکرد جاري

خالص داراییها در ابتداي سال

خالص داراییها در پایان سال

گردش حساب خالص داراییها

تعدیالت سنواتی

صورت کارکرد

1396/12/29دوره مالی منتهی به 



:تاریخچه فعالیت      -1

:فعالیت اصلی     -2

:تعداد کارکنان در استخدام موسسه در پایان سال به شرح زیر بوده است     -3

1396

نفر2                                                                                   

:وضعیت مالیات شرکت     -4

:مزایای پایان خدمت کارکنان     -5

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 در اداره ثبت شرکتهای استان 2702 به صورت موسسه خیریه عام النفعه تاسیس شده و به شماره 1393/12/03موسسه خیریه مهرسهیال در تاریخ 

. است 6طبقه - برج آرین البرز –روبروی بانک کشاورزی - چهارراه طالقانی جنوبی –البرز به ثبت رسیده و مرکز اصلی واقع در کرج 

طبق  اساسنامه فعالیت اصلی موسسه انجام امور خیریه در زمینه های درمانی ، حمایتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از بیماران 

.مبتال به سرطان بصورت غیرانتفاعی میباشد 

. منابع موسسه از طریق هدایا ، برگزاری بازارهای نیکوکاری ، سمینارها و فعالیت های فرهنگی تامین می گردد 

اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  (139)ماده  (3) و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل موضوع تبصره 139براساس مفاد بند ط ماده 

. موسسه خیریه مهرسهیال دارای معافیت مالیاتی عملکرد می باشد 1380/11/27

مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هرسال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد 

.

4

تعداد کارکنان



 ـ  موجودی نقد1

1396/12/291395/12/30یادداشت

ریالریال

00موجودي صندوق

13,756,662,5001,603,008,487 - 1موجودي نزد بانكها

00تنخواه گردان

3,756,662,5001,603,008,487

1396/12/291395/12/30

ریالریال

166,275,56735,820,024بانك ملت شعبه منظریه

27,620,50040,242,000بانك ملت شعبه منظریه

37,897,00032,349,000بانك ملی شعبه شهید بهشتی

1,090,695,781710,567,601بانك ملی شعبه شهید بهشتی

1,745,270,483689,845,195بانك ملت شعبه منظریه

688,903,16994,184,667بانك ملت شعبه منظریه

3,756,662,5001,603,008,487

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

5

5412363669

5288893229

5525025027

220074912005

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند  ماه 29سال مالی منتهی به 

535483740/84

110226298001

:موجودي نزد بانكها از اقالم زیر تشكیل شده است -  1-1

 شماره حساب 



حسابها و اسناد دریافتنی تجاری - 2

1396/12/291395/12/30
ریالریال

00اسناد دریافتنی تجاري 

52,000,000276,000,000اسناد در جریان وصول
52,000,000276,000,000

سایر حسابهای دریافتنی- 3

1396/12/291395/12/30
ریالریال

100,000,000100,000,000سپرده اجاره
                    (459,167)0جاري کارکنان

100,000,00099,540,833

پیش پرداختها-4

1396/12/291395/12/30
ریالریال

053,600,000پیش پرداخت طراحی سایت

50,000,00050,000,000 آبان13پیش پرداخت داروخانه 

053,000,000پیش پرداخت آزمایشگاه مرکزي فردیس
50,000,000156,600,000

6

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند  ماه 29سال مالی منتهی به 



1396/12/291395/12/30
ریالریال

365,470,368261,640,368داراییها ثابت مشهود
365,470,368261,640,368

1396/12/291395/12/30
ریالریال

1,000,0001,000,000حق االمتیاز تلفن

1,000,0001,000,000

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

داراییهای ثابت نامشهود-6

7

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

داراییهای ثابت مشهود-5



1396/12/291395/12/30
 ریالریال

1290,682,900103,550,000-7بستانكاران

158,867,50010,000,000اسناد پرداختنی

449,550,400113,550,000

1396/12/291395/12/30
 ریالریال

105,350,000103,550,000آقاي ناصر امینی علویجه
49,250,000 آبان13داروخانه 

136,082,900داروخانه هالل احمر کرج
290,682,900103,550,000

1396/12/291395/12/30
 ریالریال

7,271,0567,790,306سازمان تامین اجتماعی

196,7105,141,172مالیات حقوق پرداختنی
               (2,400,000)0مالیات تكلیفی پرداختی

7,467,76610,531,478

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

حسابها واسناد پرداختنی -7 

:بستانكاران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -7 -1

سایر حسابهای پرداختنی-8 



8



1396/12/29
ریال

10-9ذخیره هزینه هاي معوق

0 

1396/12/29
 ریال

0هالل احمر استان البرز

0 آبان13داروخانه 

0 

1396/12/29

 ریال

10,000,000پیش دریافت چك از شرکت بانی نو

10,000,000 

9

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

ـ  ذخائر و پیش دریافت ها9

:ریز ذخیره هزینه هاي معوق در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -9 -1

:ریز پیش دریافتها  در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -9 -2



1395/12/30

 ریال

212,808,129

212,808,129 

1395/12/30
 ریال

64,718,329

148,089,800

212,808,129 

1395/12/30

 ریال

0

0 

9

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

ـ  ذخائر و پیش دریافت ها9

:ریز ذخیره هزینه هاي معوق در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -9 -1

:ریز پیش دریافتها  در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -9 -2



درصد سهاممبلغ سهام
77,000,0007.7
77,000,0007.7
77,000,0007.7
77,000,0007.7
77,000,0007.7

77,000,0007.7خانم پارمیس امینی علویجه
76,000,0007.6خانم آتنا سادات ایمانی

77,000,0007.7
77,000,0007.7

77,000,0007.7آقاي مهندس محمد تقی غیاثی
77,000,0007.7
77,000,0007.7
77,000,0007.7

1,000,000,000 100 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

آقاي مهندس مجید غیاثی

آقاي رحیم اسفندیاري راد

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

.سرمایه موسسه مبلغ یك میلیارد ریال می باشد- 10-1

:هیئت موسسین موسسه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است -  11-1

هیئت موسسین= 11

آقاي دکتر اسد اله سلیمی

آقاي ناصر امینی علویجه

ـ  سرمایه10

آقاي نعمت اله ملك پور

آقاي دکتر محمد جواد غروي
آقاي دکتر عبد الرسول صداقت

آقاي دکتر ضرغام غریبی

آقاي علی روحانی

10

آقاي محمد رضا مونسان



1396/12/291395/12/30
 ریال ریال

13-15,050,860,2663,839,345,866
5,050,860,266 3,839,345,866 

1396/12/291395/12/30
 ریال ریال

309,200,000218,300,000کمك هاي نقدي از محل استند

1,273,820,1101,352,480,000کمك هاي نقدي از محل گلریزان مراسم ماه رمضان

235,088,7503,740,000کمك هاي نقدي از محل قلك 

381,916,161300,978,866کمك هاي نقدي از محل مراسم ها و سمینارها و پازل مهربانی

2,850,835,2451,963,847,000کمك هاي نقدي 

5,050,860,266 3,839,345,866 

11

:ریزعواید و منابع در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -13 -1

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

عواید و منابع - 13



1396/12/291395/12/30
 ریال ریال

2,749,999,4822,443,543,771

2,749,999,482 2,443,543,771 

12

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

مصارف و حمایت هاي دارویی و درمانی و مددکاري- 14



کارمزد بانك

حق عضویت

هزینه برآوردن آرزوها

هزینه حمل و نصب استند

هزینه گردهمایی بیماران وآموزش 

هزینه برگزاري مراسم و سمینارها

1,102,179,314جمع کل

13

سایر هزینه هاي اداري

هزینه پست

هزینه مخابرات

جمع

هزینه تبلیغات

555,184,037

هزینه شارژ برج آرین

هزینه برق

هزینه اجاره

هزینه نگهداري و تعمیرات اثاثه و منصوبات

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاري

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

حقوق و دستمزد و مزایا

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

87,465,392

1395/12/30

هزینه حقوق و دستمزد

ریال

396,188,597

ملزومات و لوازم التحریر

هزینه بیمه مسئولیت مدنی

394,927,654

87,554,566

72,701,817

1396/12/29

ریال ریال

ایاب وذهاب

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

مزایاي پایان خدمت کارکنان

هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد -  15

1,095,157,367

75,623,676

هزینه هاي عمومی و اداريهزینه حقوق و دستمزد

15,300,000

5,255,000

1,800,000

535,879,702 559,277,665

1,620,000

25,775,400

22,155,000

10,218,045

10,000,000

95,410,000

0

0

312,120,257

0

5,214,000

28,600,000

0

2,412,000



3,557,000

1,650,000

31,200,250

1,102,179,314

141,510,000

102,481,000

66,845,000

31,450,000

8,728,480

31,592,000

148,500

52,213,500

4,340,910

59,609,637

4,620,000

13

546,995,277

6,319,000

730,000

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1395/12/30

هزینه هاي عمومی و اداري

ریال

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد -  15



1396/12/291395/12/30

 ریال ریال
115,000,000160,050,000-16کمك هاي غیر نقدي
324,511,204141,536,515سود سپرده هاي بانكی

339,511,204301,586,515

1396/12/291395/12/30

 ریال ریال
15,000,000100,050,000اهداي اموال و دارایی توسط آقاي ناصر امینی علویجه

060,000,000 عدد صندلی توسط شرکت ساپل سازه پالستیك21اهداي 
15,000,000160,050,000

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی -16

:کمك هاي غیر نقدي در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -16 -1

14



(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1396 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

14


