
بسمه تعالی



فهرست

1399صورتهای مالی سال •

1400تا 1398مقایسه وضعیت مالی انجمن از سال •

تفاهم نامه ها و قراردادها•

تحول وضعیت مالیاتی انجمن •



1399صورت های مالی 



1399اسفند 30سال مالی منتهی به 
1399/12/301398/12/29

ریالریالدارايی ها
دارائيهای غير جاری 

 80,625,820 80,625,820(ارزش دفتری) دارايی های ثابت مشهود 
 7,411,750 7,411,750دارايی های نامشهود

 88,037,570 88,037,570جمع دارايی های غير جاری

دارايی های جاری
 2,426,912,654 1,228,266,015دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

 514,523,934 1,784,418,678موجودی نقد
 2,941,436,588 3,012,684,693جمع دارايی های  جاری

 3,029,474,158 3,100,722,263جمع دارايی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه
 797,415,840 657,028,022انباشته ( زيان)سود

 797,415,840 657,028,022جمع حقوق مالکانه
بدهی ها

بدهی های غير جاری

 143,582,869 143,582,869ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان
بدهی های جاری

 2,088,475,449 2,300,111,372پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها
 0 0ماليات پرداختنی

 2,232,058,318 2,443,694,241جمع بدهی ها
 3,029,474,158 3,100,722,263جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



1399اسفند 30سال مالی منتهی به 

1398سال 1399سال 

ريالريال

4,199,876,6533,891,900,000درآمدهای عملياتی 

(4,872,310,416)(3,576,955,102)بهای تمام شده درآمدهای عملياتی 

980,410,416-622,921,551سود ناخالص

(263,299,624)(301,515,348)های فروش ، اداری و عمومی هزينه

(1,243,710,040)321,406,203عملياتی( زيان)سود 

3,917,07918,328,381سايردرآمدها و هزينه ها ی غيرعملياتی

(1,225,381,659)325,323,282خالص ( زيان ) سود 



انجمن مديريت فناوری و نوآوری ايران 
صورت جريان های نقدی

1399اسفند 30سال مالی منتهی به 
1398سال 1399سال 

ريالريال
:  جريان های نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتی

(516,633,717) 1,265,977,665نقد حاصل از عمليات
 0 0پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد

(516,633,717) 1,265,977,665نقد حاصل از فعاليت های عملياتی( خروج)جريان خالص ورود 
:جريان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری 
 0 0پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

 0 0پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های نامشهود
 0 0دريافت های نقدی حاصل از فروش سپرده سرمايه گذاری بانکها

 0 0پرداخت های نقدی برای تحصيل سپرده سرمايه گذاری بانکها
 18,328,601 3,917,079دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

 18,328,601 3,917,079نقد حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری( خروج)جريان خالص ورود 
نقد قبل از فعاليت های تامين مالی( خروج)جريان خالص ورود 

:  جريان های نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالی 
 0 0دريافتهای نقدی بابت افزايش حق عضويتهای ثابت

 0 0نقد حاصل از فعاليت های تامين مالی( خروج)جريان خالص ورود 
(498,305,116) 1,269,894,744در موجودی نقد( کاهش)خالص افزايش 

 1,012,829,050 514,523,934مانده موجودی نقد در ابتدای سال
 514,523,934 1,784,418,678مانده موجودی نقد در پايان سال



1400-1398صورت های مالی 



انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران
منتهی به سی ام بهمن ماه1400-99-98صورت سود و زیان مقایسه ای سال 

1400سال 1399سال 1398سال 
(  ریال) مبلغ (  ریال) مبلغ (  ریال) مبلغ شرح 

:درآمد ها
 3,887,130,000 498,370,000 301,170,000برگزاری دوره های آموزشی 

 1,626,200,000 214,400,000 679,100,000برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کنفرانس 

 294,260,000 272,000,000 158,500,000حق عضویت 
 4,212,900,000 2,896,606,653 2,437,000,000جذب حمایتهای مالی 

 175,000,000برگزاری جایزه مدیریت فناوری و نوآوری 
 400,000,000قرارداد طرح پژوهشی 

 40,404,337 4,703,317 17,958,675سایر درآمدهای غیر عملیاتی 
 10,460,894,337 3,886,079,970 3,768,728,675جمع 

: هزینه ها 
 1,861,838,156 707,363,080 1,619,961,165حقوق و مزایای کارکنان 

 294,017,777 155,024,850 294,520,546بیمه سهم کارفرما% 23
 299,161,633 48,245,885 52,684,541عیدی و پاداش کارکنان 

 2,519,793,888 1,307,031,000 1,765,304,699هزینه های برگزاری کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری

 2,227,187,776 268,593,305 300,000,000حق التدریس و حق المشاوره 
 300,375,000 84,600,000 21,750,000پاداش و هدایا  

 105,092,894 27,640,000 32,011,309پیک ارسال و مراسالت 
 83,432,000 40,620,300 17,665,000مصارف و ملزومات اداری

 51,158,590 85,488,000 132,701,475پذیرایی و تشریفات 
 11,045,000 22,764,200 235,914,730چاپ، طراحی و انتشارات 

 166,532,422 55,063,001 136,464,680سایر هزینه های اداری و عمومی
 7,919,635,136 2,802,433,621 4,608,978,145جمع هزینه 

 2,541,259,201 1,083,646,349(840,249,470)(  زیان) سود 



توافقنامه ها و قراردادها



تفاهم نامه ها و قراردادها

قرارداد تاکنون101•

تفاهم نامه9•

قرارداد جایزه مدیریت فناوری و نوآوری•



نحوه انتخاب شورای سياستگذاری، دبيرخانه، رئيس و دبيرهای جايزه •

.مشخص شد

.در قرارداد کميته ناظر مدنظر قرار گرفت•

.  رددکليه حقوق مالکيت فکری بين طرفين به طور مساوی تقسيم می گ•

.نحوه پرداخت ها شفاف شد•



تحول وضعيت مالياتی



وضعيت ماليات در شروع هيات مديره

.بودنشدهپرداختهایمالیاتبعدبه91از•

اجرائیاتبهارسالیااجرائیاتدر95-94-93سالماليات•

.استنشدهگرفتهافزودهارزشگواهی•

تومانمیلیون200حدودهامعافیتوجودباانجمنمالياتیپايه•

.بود

.بودیمنگرفتهمالياتیمعافيتهيچ•



اقدامات تحول آفرين

توسط دبیرخانهنظم مالی و مالياتی ایجاد •

جهت عدم ارسال به اجرائیاتمذاکره با اداره مالياتی •

تسويه مالياتیآغاز •

معافيت های مالياتیپی گیری دریافت •



خروجی ها

مالحظاتمبلغ شرح 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  9120,000,000پرداخت ماليات عملکرد سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  9293,841,692پرداخت ماليات عملکرد سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  9359,267,218پرداخت ماليات عملکرد سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  941,598,613,830پرداخت ماليات عملکرد سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  95913,934,756پرداخت ماليات عملکرد سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  9841,828,070پرداخت ماليات حقوق سال 

1400پرداخت شده توسط انجمن در سال  8985,620,000-88ارزش افزوده سالهای 

 2,813,105,566جمع کل به ريال 



وضعيت پيش رو

( زيان) سود سال مالی 
تشخيصی ردتشخيصی عملکنوع ماليات ابرازی 

حقوق 
تشخيصی 

تکليفی
تشخصيصی

جمع کل 169

1396(224,937,073)

اصل 
820,328,475 440,657,667 112,480,000 1,373,466,142 

جريمه 
463,108,849 297,796,891 760,905,740 

1397(688,457,001)

اصل 
1,083,793,099 64,976,135 1,148,769,234 

جريمه 
294,548,619 55,229,715 162,052,523 511,830,857 

139800
-----

139900
-----

1,378,341,7181,023,972,366112,480,000459,849,4143,794,971,973جمع کل به ريال 



باقيمانده ماليات ها

2,522,235,376بدهی بابت اصل ماليات

1,272,736,597بدهی بابت جرايم 

3,794,971,973جمع کل اصل و جرايم 



پيش رو

.استشدهصفرانجمنمالياتیپايه•

انجمنمالیات1400و1399سالدرداریمتالشخدامیدبه•

.کنیمصفر1398مشابهرا

یتمدیرانشاهلل.داریمدفاعفروردیندرافزودهارزشماليات•

.کردخواهیم



هيات مديره و دبيرخانه انجمن به واسطه 

.اعتبار مجمع انجمن از اين گلوگاه گذر کرده است



تشکر از همه اعضای مجمع

عضو کوچکی از مجمع انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران 

رضا نقی زاده


