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 باسمه تعالی

 

 کانون وکالی دادگستری استان قزوین

 صورت های مالی

 29/12/1394سال مالی منتهی به 

 

 
 مجمع عمومی کانون وکالی دادگستری استان قزوین

 

 با احترام؛

شود. تقدیم می 1394اسفند ماه  29سال مالی منتهی به  دادگستری استان قزوین مربوط بهبه پیوست صورتهای مالی کانون وکالی 

 اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

 

 شماره صفحه عنوان

 4 تراز نامه -

 5 صورت درآمد به هزینه -

  یادداشت های توضیحی -

 2 تاریخچه فعالیت -الف             

 3 خالصه اهم رویه های حسابداری -ب             

 6 یادداشت های مربوط به اقالم مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعات های مالی -ج             

 

 
 به تایید هیأت مدیره رسیده است. ----/--/--صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

 

   امضاء سمت اعضای هیأت مدیرهنام 

  رئیس غالمرضا تجدد

  نایب رئیس حسین اردکانی

  بازرس و عضو اصلی محمد نسخه چی

  منشی و عضو اصلی میرسینا داوری

  عضو اصلی محمدحسین سرداری
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 تاریخچه فعالیت –الف 

با برگ اری  1331مطابق با الیحه استتتلالک کانون های وکال مبتتو   1381آبان  4در تاریخ کانون وکالی دادگستتتری استتتان ن وین 

ضر  شهر ن وین آغاز نموده و در حاک حا ضو فرهیخته و حلوندان ۷۰۰یش از با بانتخابات، فعالیت خود را در  سابله ای  و ع دارا بودن 

 .ساک، در این شهر به فعالیت می پردازد 14حدود 

 

 :عات جزئی و آماری این کانون بشرح زیر استاطال -1-الف

 

 نشان             نام: کانون وکالی دادگستری استان ن وین 

 1381تاریخ تاسیس: 

 (کارآموز 1۵۰ –وکیل  ۵31نفر )  ۶81تعداد اعضاء: 

 :حوزه های نضائی تحت پوشش

 – شرنی الموت – اسفرورین – شاک – محمدیه – البرز – زهرا بوئین – تاکستان – آبیک –ن وین 

 تبشاریا – ارداق – خرمدشت -دانسفهان -ضیاءآباد -آبگرم – آوج – کوهین – غربی الموت

 

 :امور اداری -2-الف

نفر  ۵نفر از اعضای منتخب بعنوان هیأت مدیره است که  8کادر اداری این کانون تحت نظارت 

 .نفر بعنوان عضو علی البدک می باشند 3بعنوان عضو اصلی و 

 .دوره انتخابات هیأت مدیره برگ ار گردیده است ۶تا کنون 

 

 :ساختار اجرائی -3-الف

لیست سایر ارکان این کانون که جهت به انجام رسانیدن وظایف محوله از سوی نانون و با هدف خدمت رسانی به وکالی دادگستری و 

 :یت می کنند، بشرح زیر استالبته انشار مختلف جامعه فعال

دادسرا و دادگاه انتظامی ، اداره معاضدت نضائی ، شورای برنامه ری ی ، کارآموزی و اختبار؛ و کمیسیون های: علمی آموزش و پژوهش 

ن ، شهری ، کمیته فرعی آموزش و پژوهش ، استفتائات ، تنلیح ، توسعه روابط بین الملل ، حلوق بشر و آموزش حلوق شهروندی ، بانوا

و حلوق محیط زیست ، حمایت ، حمایت از وکال و کارآموزان ، حمایت از کودکان ، حمایت از زندانیان ، روابط عمومی ، اطالع رسانی ، 

 .انتشارات ، پارلمانی ، رفاه ، تسهیالت ، عمران و ساختمان ، ورزش ، فرهنگ و هنر
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 خالصه اهم رویه های حسابداری -ب 

 

 

 بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود.دارایی های ثابت و مشهود  -1-ب

 

 :مستقیم مالیاتهای قانون 151 ماده طبق استهالک محاسبه -2-ب

        

      .شده تمام بهای مبنای بر مستلیم روش به درصد 1۰ نرخ با منبوبات و اثاثیه -2-1- 

  .شده تمام بهای مبنای بر ن ولی روش به درصد ۷ نرخ با ساختمان -2-2- 

         .ندارد استهالک زمین -2-3- 

    .شده تمام بهای مبنای بر ن ولی روش به درصد 2۵ نرخ با( نللیه وسایط)سیکلت موتور -2-4- 

         

 .باشد می کانون جدید ساختمان احداث ساخت، جریان در پروژه از منظور   :3-ب

 

 

 

 

 

 

 



1394/12/291393/12/29يادداشتبدهي ها1394/12/291393/12/29يادداشتدارايي ها

بدهي هاي جاري:دارايي هاي جاري:

1110,520,945,136109,900,000حسابهاي پرداختني31,053,411,425163,782,203موجودي نقد و بانك

12914,485,3251,305,887,870ساير حسابهاي پرداختني41,185,119,348195,213,848سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

51,864,327,9001,080,284,023حسابهاي دريافتني

61,200,000135,000,000پيش پرداختها

791,000,00032,500,000موجودي ها

11,435,430,4611,415,787,870جمع بدهي هاي جاري4,195,058,6731,606,780,074جمع دارايي هاي جاري

حقوق وكال و كانوندارايي هاي غير جاري

20,729,352,47119,377,639,156-مازاد درآمد بر هزينه انباشته822,363,417,3565,627,754,452دارايي هاي ثابت و مشهود

95,447,414,40313,400,000,000سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

10158,892,500158,892,500دارايي هاي نامشهود

20,729,352,47119,377,639,156جمع مازاد درآمد بر هزينه2796972425919,186,646,952جمع دارايي هاي غير جاري

32,164,782,93220,793,427,02632,164,782,93220,793,427,026جمع دارايي ها

كانون وكالي دادگستري استان قزوين

تراز نامه

در تاريخ 29 اسفند 1394

يادداشت هاي ذكر شده در جدول جزء الينفك صورتهاي مالي است

جمع بدهي ها و مازاد درآمد بر هزينه



سال ١٣٩٣سال ١٣٩٤يادداشت

درآمدهاي عملياتي:

1311,495,616,6927,799,580,704درآمد

هزينه هاي عملياتي:

1412,263,106,1144,961,744,089هزينه هاي اداري و تشكيالتي

767,489,4222,837,836,615-مازاد درآمد(هزينه عملياتي)

اضافه ميشود:

152,119,202,7373,457,136,445خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي

١,٣5١,7١٣,٣١56,2٩٤,٩7٣,060جمع مازاد درآمد بر هزينه جاري

١٩,٣77,6٣٩,١56١٣,082,666,0٩6مازاد درآمد بر هزينه سنواتي ابتداي سال

20,72٩,٣52,٤7١١٩,٣77,6٣٩,١56مازاد درآمد بر هزينه سنواتي پايان سال

براي سال مالي منتهي به 2٩ اسفند ماه ١٣٩٤

كانون وكالي دادگستري استان قزوين

صورت درآمد و هزينه

يادداشت هاي ذكر شده در جدول جزء الينفك صورتهاي مالي است


