
  به نام خدا

  

  گزارش مالی انجمن مستندسازان سینماي ایران

  سال دوم هیات مدیره دوازدهم

  1398دوم تیر  – 1397اول فروردین 

  

به اطالع اعضا رسید .این گزارش بر  1397آخرین گزارش مالی ارائه شده در مجمع عمومی بهمن 
تهیه و تنظیم شده بود .  1396تا پایان سال  1396تیرماه  20اساس صورتحسابهاي مالی از 

درصد از دارایی هاي  70براي انتقال  1397و با توجه به مصوبه ي مالی مجمع بهمن ماه بنابراین 
تا زمان تهیه ي این گزارش در  1397گزارش پیش رو از ابتداي سال ی انجمن مستندسازان، مال

  : در دو بخش تنظیم شده است 1398دوم تیرماه 

  ( پس از مجمع عمومی نوبت دوم) 1397بهمن ماه تا  یکم فروردین:  بخش اول

   02/04/1398تا  1397مجمع بهمن ماه از  : بخش دوم

و سایر گردش هاي مالی که از زمان تهیه ي این گزارش تا زمان  1398حق عضویتهاي سال 
برگزاري مجمع صورت می پذیرد، به صورت جداگانه در روز مجمع به اطالع اعضاي محترم خواهد 

  رسید.

  

  

  



  )97 بهمنتا اول فروردین ش اول (خب
 دارایی انجمن :  

  ریال  1,220,000,000        : 29/12/96مجموع مانده حساب هاي انجمن تا تاریخ 

  ریال  88,970,605                           : 97سود حاصل از سپرده ها تا پایان سال 

--------------------------------------------------------------------  

  ریال 605,970,1,308                                               : 97 موجودي تا اسفند

  

  97شرح هزینه ها طی سال :  

  ریال36,000,000                                                             :97هزینه حسابرسی سال 

  ریال150,000,000                                             طراحی و اجراي سایت جدید انجمن: 

  ریال 22,000,000                                    : )97(مهرماه هزینه برگزاري مجمع نوبت اول

  ریال12,000,000                                   :  )97( بهمن هزینه برگزاري مجمع نوبت دوم

  ریال 12,000,000                           هزینه هاي هاست، دامین و پنل اس ام اس انجمن :

  ریال 10,000,000                                واره حقیقت :هزینه هاي پادکست در طول جشن

  ریال  11,850,000                  جریمه هاي ناشی از بستن حساب هاي بانک اقتصاد نوین : 

  ریال  20,000,000                                 جریمه هاي ناشی از بستن حساب بانک ملت : 

  ریال 18,0000,000       : سایت قبلی انجمن  حسین ثنایی بابت بدهی انجمن به آقاي امیر



  ریال  50,000,000                                                           :  هزینه برگزاري جلسات

  ریال  13,784,600            :هزینه هاي جاري انجمن شامل (پیک، دسته گل، پذیرایی و ... )

--------------------------------------------------------------------  

  ریال 355,634,600                                                  : 97کل هزینه هاي سال جمع 

--------------------------------------------------------------------  

  

  ریال 953,336,005  پس از کسر هزینه کرد از دارایی انجمن : 97موجودي انجمن تا اسفند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )98تا دوم تیرماه  97بخش دوم ( ابتداي اسفند 

  
 : دارایی انجمن 

  ریال 953,336,005                                                        موجودي حساب هاي انجمن:

  ریال17,122,219                                                      سود هاي حاصل از مانده حساب:

  ریال 8,500,000                                      دریافت بدهی حق عضویت سال هاي گذشته: 

--------------------------------------------------------------------  

   ریال 978,958,224                                                       : 02/04/98مجموع دارایی تا 

  

  02/04/98تا  97شرح هزینه ها از اسفند  

  ریال 667,335,203                  صد دارایی انجمن که طی یک چک منتقل شد:در 70مبلغ 

  ریال 5,500,000                                                       هزینه هاي دیدار آقاي سهیلی: 

  ریال 1,000,000                                                      هزینه هاي دیدار هاي گروهی : 

  ریال 673,835,203                                                                   مجموع هزینه ها : 

--------------------------------------------------------------------  

  ریال 305,123,021      :02/04/1398هزینه ها تا تاریخ انجمن پس از کسر  نهایی موجودي


