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

 1394 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

مدیر عامل و نائب رئیس

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره آقای رحیم اسفندیاری راد

آقای منصور اطمینان

 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 شود1394

امضاسمتنام اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

آقای علی روحانی

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

صورتهای مالی

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

عضو اصلی-عضو هیئت مدیره

آقای ناصر امینی علویجه

آقای دکتر اسد اله سلیمی

آقای دکتر محمد جواد غروی

آقای نعمت اله ملک پور

بازرس اصلیآقای محمد تقی غیاثی
بازرس علی البدل آقای محمد رضا مونسان

عضو علی البدل-عضو هیئت مدیره خانم پارمیس امینی علویجه

عضو علی البدل-عضو هیئت مدیرهخانم آتنا سادات ایمانی



1394/12/29یادداشتبدهیها و حقوق صاحبان سهام1394/12/29یادداشتدارائیها
:   بدهیهای جاری :   دارائیهای جاری 

733,270,000 حسابهاواسناد پرداختنی 11,203,324,943 موجودی نقد 

86,531,112 سایر حسابهای پرداختنی228,500,000 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

9328,383,414ذخائر310,000,000 سایر حسابها ی دریافتنی

4124,600,000 پیش پرداختها

368,184,526 جمع بدهیهای جاری1,366,424,943 جمع دارائیهای جاری

:  دارائیهای غیر جاری 

584,450,368 دارائیهای ثابت مشهود

61,000,000دارائیهای نامشهود

368,184,526 جمع بدهیها85,450,368 جمع دارائیهای غیر جاری

آورده موسسین و خالص داراییها

101,000,000,000سرمایه

                 (980,000,000)11هیئت موسسین

121,063,690,785خالص داراییها

1,083,690,785 جمع آورده موسسین و خالص داراییها

1,451,875,311 جمع بدهیها و خالص داراییها1,451,875,311 جمع دارائیها

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

تـــرازنــامـــه
1394 اسفند ماه 29در تاریـــخ 

. یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء الینفک صورتهای مالی است

2



ریال

133,077,861,000عواید و منابع

            (1,523,482,259)14مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری

1,554,378,741کارکرد ناخالص

               (668,184,731)15هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد

886,194,010کارکرد عملیاتی

16177,496,775خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی 

1,063,690,785

1,063,690,785

0

0

121,063,690,785            

صورت کارکرد

1394/12/29دوره مالی منتهی به 

1394/12/29

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

3

. یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء الینفک صورتهای مالی است

کارکرد جاری

کارکرد جاری

خالص داراییها در ابتدای سال

خالص داراییها در پایان سال

گردش حساب خالص داراییها

تعدیالت سنواتی



:تاریخچه فعالیت      -1

:فعالیت اصلی     -2

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

1394

نفر3                                                                                   

:وضعیت مالیات شرکت     -4

:مزایای پایان خدمت کارکنان     -5

. 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 27/11/1380

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

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

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

 در اداره ثبت شرکتهای استان البرز 2702 به صورت موسسه خیریه عام النفعه تاسیس شده و به شماره 03/12/93موسسه خیریه مهرسهیال در تاریخ 

. است 6طبقه - برج آرین البرز –روبروی بانک کشاورزی - چهارراه طالقانی جنوبی –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 جمایت از بیماران 

.مبتال به سرطان بصورت غیرانتفاعی میباشد 



 ـ  موجودی نقد1

1394/12/29یادداشت

0موجودی صندوق

11,203,324,943 - 1موجودی نزد بانكها

0تنخواه گردان

1,203,324,943

1394/12/29

24,596,166بانک ملت شعبه منظریه

5,712,000بانک ملت شعبه منظریه

28,315,000بانک ملی شعبه شهید بهشتی

239,635,399بانک ملی شعبه شهید بهشتی

673,194,664بانک ملت شعبه منظریه

231,871,714بانک ملت شعبه منظریه

1,203,324,943

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1394اسفند  ماه 29سال مالی منتهی به 

535483740/84

220074912005

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

 شماره حساب 

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

5

5412363669

5288893229

5525025027

104655942000



1394/12/29یادداشت

ریال

28,500,000اسناد دریافتنی تجاری 

0اسناد در جریان وصول
28,500,000

1394/12/29
ریال

10,000,000سپرده اجاره
10,000,000

1394/12/29
ریال

21,600,000پیش پرداخت طراحی سایت

50,000,000 آبان13پیش پرداخت داروخانه 

53,000,000پیش پرداخت آزمایشگاه مرکزی فردیس
124,600,000

پیش پرداختها-4

6

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری - 2

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

1394اسفند  ماه 29سال مالی منتهی به 

سایر حسابهای دریافتنی- 3



1394/12/29
ریال

1,100,000پرداخت چک به شرکت پژوهان ارتباط آویژه بابت خرید تلفن بی سیم

3,900,000خرید تلفن پاناسونیک

8,100,000اهدای تبلت سامسونگ توسط آقای مونسان

46,910,000اهدای کیس و مانیتور و موس و کی برد توسط آقای مونسان

3,834,863  و کیف لپ تاپ توسط آقای مونسانhpاهدای اسپیكر و پرینتر 

7,642,202اهدای پرینتر  کانن  توسط آقای مونسان

12,963,303اهدای دوربین کانن توسط آقای مونسان

84,450,368

1394/12/29
ریال

1,000,000حق االمتیاز تلفن

1,000,000

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

داراییهای ثابت نامشهود-6

7

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

داراییهای ثابت مشهود-5



1394/12/29

 ریال

111,900,000-7بستانكاران

21,370,000اسناد پرداختنی

33,270,000

1394/12/29
 ریال

11,900,000آقای ناصر امینی علویجه

11,900,000

1394/12/29

 ریال

8,681,202سازمان تامین اجتماعی

249,910مالیات حقوق پرداختنی

       (2,400,000)مالیات تكلیفی پرداختی

6,531,112

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

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

8

حسابها واسناد پرداختنی -7 

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

سایر حسابهای پرداختنی-8 



1394/12/29

ریال

1328,383,414-9ذخیره هزینه های معوق

328,383,414 

1394/12/29
ریال

166,622,814هالل احمر استان البرز

12,555,000تجهیزات پزشكی آراد

149,205,600 آبان13داروخانه 

328,383,414 

9

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

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

ـ  ذخائر9

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



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

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

1,000,000,000 100 

ـ  سرمایه10

آقای نعمت اله ملک پور

آقای دکتر محمد جواد غروی
آقای دکتر عبد الرسول صداقت

آقای دکتر ضرغام غریبی

آقای علی روحانی

10

آقای محمد رضا مونسان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

آقای مهندس مجید غیاثی

آقای رحیم اسفندیاری راد

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

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

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

هیئت موسسین= 11

آقای دکتر اسد اله سلیمی

آقای ناصر امینی علویجه



ریال
701,000,000آقای حیدر زمانی

339,296,000عمومی
264,225,000آقای ناصر امینی علویجه

202,000,000(آقای میالنی)شرکت میالن کاالپالست 
185,000,000آقای کاظم ظهیری

160,000,000آقای محمد تقی غیاثی
150,000,000آقای مراد خانی

112,000,000آقای مرتضی نیكبخت
100,000,000آقای محمد جواد غروی

100,000,000دکتر ابراهیم جوادی
98,500,000شرکت پلیمران سازه صبا

90,000,000آقای قنبر سلمانی
62,500,000آقای سید سلمان سید ابراهیمی

55,460,000پرسنل شرکت ساپل سازه پالستیک
49,000,000شرکت بارز پالستیک
25,860,000(آقای مونسان)شرکت پارس صدرا 

23,000,000آقای غریبی کلیبر
20,000,000آقای هنرور

20,000,000آقای یاقوپلوس
20,000,000آقای مجید غیاثی

18,000,000شرکت صوتی تصویری سروش البرز
16,000,000خانم ناهید هاشمی

15,000,000آقای علیرضا خدایاری
13,000,000شرکت طب پالستیک نوین

13,000,000آقای پایدار مقدم
12,520,000(آقای میربلوک )شرکت اندیشه برتر میران 

10,000,000آقای مرتضی شهرابی فراهانی
10,000,000آقای مصطفی نجاریون

10,000,000آقای سیامک قمری
10,000,000خانم سهیال ابوالحسن چوبدار

10,000,000خانم مینا علیمحمدیان
10,000,000آقای مهدی زمانی

10,000,000خانم دکتر گرمارودی
10,000,000(آقای میر محمد صادقی )شرکت پیالوران 

10,000,000آقای علیمردان آرموئیان
122,500,000سایر

3,077,861,000 

1394/12/29
:ریزعواید و منابع در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -13 -1



ریال

1,523,482,259

1,523,482,259 

12

1394/12/29

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

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری- 14



هزینه های عمومی و اداریهزینه حقوق و دستمزد

ریالریال

181,899,007

40,214,174

35,117,000

285,750کارمزد بانک

861,150

61,460,600

46,477,000

3,156,570

109,382,480

2,809,000

2,980,000

5,950,000

2,067,000

900,000

19,800,000

154,825,000
257,230,181410,954,550

15جمع کل

ایاب وذهاب

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

مزایای پایان خدمت کارکنان

هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد -  15

1394/12/29

ملزومات و لوازم التحریر

هزینه بیمه مسئولیت مدنی

هزینه شارژ برج آرین

هزینه برق

آبدار خانه وپذیرایی

هزینه اجاره

هزینه نگهداری و تعمیرات اثاثه و منصوبات

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاری

(حمایت از بیماران مبتال به سرطان)موسسه خیریه مهرسهیال 

668,184,731

حقوق و دستمزد و مزایا

13

سایر هزینه های اداری

هزینه پست

هزینه مخابرات

جمع

هزینه تبلیغات

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



1394/12/29

 ریال

179,450,368-16کمک های غیر نقدی

98,046,407سود سپرده های بانكی

177,496,775

1393/12/29

 ریال
79,450,368اهدای اموال و دارایی توسط آقای مونسان

14

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

1394 اسفند ماه 29سال مالی منتهی به 

خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی -16

:کمک های غیر نقدی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد  -16 -1


