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با توجه به این که هدف سازمان های نوع سوم سودآوری
نیست؛

تفاوت حسابداری و مدیریت مالی در این سازمان ها و 
بنگاه های تجاری در چیست؟
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ارزیابی عملکرد

(عملکرد مالی)بر اساس سودآوری : در بنگاه های تجاری

بر اساس اثربخشی خدمات و موفقیت: در سازمان های نوع سوم
در دستیابی به مأموریت ها
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تفاوت های بنگاه های تجاری و غیرانتفاعی

غیرانتفاعیبنگاه تجاریبنگاه

فراهم آوردن خدمات، اطالعات و منابع  
مورد نیاز جامعه

کانمال/برای ذینفعان( سود)درآمد کسب اولیه  مأموریت

Ensure revenues exceed 
expenses

اتر اطمینان از این که جذب منابع مالی فر
.از هزینه هاست

Provide services or sell 

goods
فروش کاال و خدمات

ثانویهمأموریت

Exempt from income taxes 

if approved by the IRS

Corporations or owners 

subject to income taxes
وضعیت مالیاتی در ایاالت  

متحده
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اهمیت مدیریت مالی در سازمان های نوع سوم

 تنزل اهداف

ضعف عملیاتی و مدیریتی

ضعف زیرساختی

کاهش آموزش و یادگیری سازمان

 انفعال در برابر مخاطرات

تعطیلی سازمان
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کارکردهای مدیریت مالی

کارکرد عملیاتی
عملیات ثبت و گزارش دهی

نظارت بر اجرای قراردادها

مدیریت اجرای تعهدات مرتبط با کمک ها و منابع درآمدی

...

کارکرد استراتژیک
برنامه ریزی مالی

نظارت بر فعالیت های مالی

 (تصمیم سازی)تحلیل و پردازش اطالعات مالی جهت تصمیم گیری های بلندمدت

هدف گذاری های مؤثر و واقعی
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منابع

درآمدها
 پایدار

ناپایدار

کمک ها
حق عضویت، تعهدات منظم شبکه خیران

 مسؤولیت اجتماعی –اهداف خیریه-...

اهداف اقتصادی

کمک های دولتی

 دریافت خدمات با نیت خیرخواهانه(in-kind donation)
 (ایجاد بدهی)وام ها و تسهیالت

 تأمین وجوه از عموم(Public Funding)
Crowd-Funding

صندوق های نیکوکاری

... مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد10

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



اهمیت ثبات و پایداری منابع مالی

نوسان در کیفیت و کمیت خدمات
ضعف بنیان سازمان
بی ثباتی و گردش فزاینده نیروی انسانی
اعتبار سازمان

کدام یک از شما با این مشکالت مواجه بوده اید؟
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تأثیر منفی وابستگی به منابع مالی غیرمتنوع

 دشواری پای بندی به مأموریت ها و اهداف
 مداخله تأمین کنندگان وجوه در فرآیندها و ...
 ل  به هردلی)مخاطره نوسان تأمین منابع در صورت توقف پرداخت

...(از جمله مشکالت اقتصادی، تغییر سیاست و 

کدام یک از شما با این مشکالت مواجه بوده اید؟
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(1)سالمت مالی 

کسری بودجه در سه سال گذشته
آیا سازمان شما بودجه دارد؟

در هیچ سالی کسری بودجه نداشته است.

در یک سال از سه سال کسری بودجه داشته است.

در دو سال از سه سال کسری بودجه داشته است.

در سال اخیر کسری بودجه داشته است.
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(2)سالمت مالی 

ذخایر نقدی
به اندازۀ مصارف چندماه ذخیره نقدی دارد؟

 نقدشونده؟نسبت دارایی های

اتکا به کمک های دولتی
 درصد از بودجه شما وابسته به کمک های دولتی است؟چند

اتکا به منابع مالی مشخص و محدود
 درصد از بودجه شما به کمک های سه منبع مالی یا کمتر وابسته% 50آیا

است؟
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(3)سالمت مالی 
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دغدغه های مدیریت مالی سازمان های نوع سوم
در ایران

برای حسابداری از چه استانداردی استفاده می کنید؟
نحوه گزارش دهی مالی شما به نهاد ناظرتان چیست؟

وزارت کشور
نهاد متولی اهداف
دستورالعمل پاسخگویی شما چیست؟
نحوۀ گزارش دهی به سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل اظهارنامه مالیاتی چیست؟
آیا چنین دستورالعملی مناسب سمن ها هست؟
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(1)سازمان های مردم نهاد قوانین مالیاتی مربوط به 

به،1380مصوبمستقیممالیات هایقانوناصالحیآیین نامه139ماده"ط"بندموضوعششمفصل
.دارداشاره،خیریه ای(غیردولتی)مردم نهادسازمان هایمالیاتیمعافیتنحوه

واجدکهنماینداستفادهبنداینمالیاتیمعافیتازمی توانندصورتیدرالمنفعهعاموخیریهموسسات
:باشندزیرشرایط

باشدشدهحتصریاساسنامهدرنیزنآبودنغیرانتفاعیورسیدهثبتبهفوقعناوینازیکیتحترسماموسسه.
هماد"ح"بنددریادشدهامورمصارفبهاساسنامهموجببههاآنغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاکمک

مالیاتیامورسازمانتوسطامراینوبرسد27/11/1380مصوب-مستقیمهایمالیاتقانوناصالحی139
.شودتاییدنامهآییناین(9)الی(7)موادطبقکشور

ادهمموضوع،آناندومواولطبقاتوابستگانوموسسانکهباشدموضوعاینمتضمنصریحاهاآناساسنامه
.ننمایدموسسهبامعاملهانجامبهمبادرتهانآمدیرانوامناهیاتوقانوناین18
تخصیصیاوبرداشتگونههیچحقسرمایهصاحبانیاموسسانکهباشداینازحاکیصریحاموسسهاساسنامه

سازمانبهموسسهدارایی،انحاللازبعدوندارندراغیرنقدیونقدیدریافتیهدایایوهاکمکمحلاز
.گرددواگذاردیگرالمنفعهعاموخیریهموسساتیاودولتیموسساتازیکییاکشوربهزیستی
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(2)سازمان های مردم نهاد قوانین مالیاتی مربوط به 

 با استفاده 1380مستقیم مصوب مالیات های آیین نامه اصالحی قانون 139ماده "ی"هفتم موضوع بند فصل ،
:به شرح ذیل اشاره داردسازمان های مردم نهاد از عبارت تشکل های غیردولتی به نحوه معافیت مالیاتی 

مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت
.ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند"ی"استفاده از معافیت مقررموضوع بند

دفاترهببایدمالیاتیمعافیتازاستفادهجهتحقوقی،ثبتوفعالیتپروانهاخذازپسمردم نهادسازمان های
ظهارنامهاتسلیمازپس.نمایندمالیاتیاظهارنامهتسلیمبهاقدامونمودهمراجعمربوطهمالیاتیامورسازمان
ثبتندسوپروانهواساسنامهمثلانتفاعیغیروالمنفعهعامفعالیتبردالمثبتهمدارکهمراهبهمالیاتی

انتفاعیرغیوعام المنفعهوغیردولتیفعالیتتاییدوبررسیازپسمالیاتیامورسازمانکارشناسانسازمان،
.می گردداقداممردم نهادسازمانبرایمالیاتیمعافیتصدوربهنسبتسمن،

بهنجرموشدهتلقیتخلفبه منزلهمالیاتیاظهارنامهعدم تسلیمومالیاتیاموردفاتربهسمنعدم مراجعه
ازاستفادهجهتمردم نهادسازمان هایلذا.شدخواهدمالیاتیاموردفاترسویازسمنبرایبدهیتعیین

.نماینداقداممالیاتیاظهارنامهارایهبهنسبتبایدحتمامالیاتیمعافیت
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فعالیت های کلیدی برای مدیریت مالی قوی

درک درست بها

نظارت بر وضعیت مالی

 برآورد و مدیریت نقدینگی الزم
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تفاوت های حسابداری

تجاریبنگاه (غیرتجاری)مؤسسه غیرانتفاعی 

ترازنامه
صورت سود و زیان

صورت جریان وجه نقد
صورت سود و زیان انباشته

Statement of Stockholder’s Equity
یادداشت های صورت های مالی

Notes to Financial Statements

Statement of Financial Position

صورت وضعیت مالی
Statement of Financial Activity

صورت عملکرد مالی
Statement of Functional Expenditures

صورت هزینه های بخشی
Statement of Cash-flow

صورت وجه نقد
Notes to Financial Statements

یادداشت های صورت های مالی
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For Profitسازمان تجاریNonprofitسازمان غیرتجاری

 Assets-Liabilities=بدهی ها-دارایی 

=
Net Assetsخالص دارایی

سرمایه مالکان
Stockholder’s 

Equity

Owner’s Equityسرمایه صاحبان شرکت

خالص )اجزای سرمایه 
(دارایی

Subsections of 

Equity (Net 

Assets)

بدون قید شرط، با محدودیت 
براساس )موقت، محدودیت دائم 

شرایط قراردادی  
(کمک دهندگان/خیران

Unrestricted; 

Temporarily Restricted; 

Permanently Restricted 

(based on donor 

stipulation)

Paid in Capitalسرمایه پرداخت شده

Retained Earningsانباشته( زیان)سود 

 Examples ofنمونه درآمدها

Revenue

مشارکت، بدهی های 
سررسیدشده، ماهیانه، قرارداد 

کمک سازمان های دولتی  و 
غیردولتی، درآمد حاصل از 

سرمایه گذاری

Contributions, dues, 

fees, grants, contracts, 

investment income

فروش، ماهیانه، درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری

Sales, fees, 

investment income

 Revenueگزارش درآمد

Reporting

بدون قید شرط، با محدودیت 
براساس )موقت، محدودیت دائم 

شرایط قراردادی  
(کمک دهندگان/خیران

Unrestricted; 

Temporarily Restricted; 

Permanently Restricted 

(based on donor 

stipulation)

گزارش هزینه ها
Expense 

Reporting

برنامه ها، مدیریت، هزینه های 
جذب منابع مالی

Program; Management; 
Fundraising

Borrow from lendersاستقراضSources of Fundsمنابع وجوه
استقراض

Borrow from 
lenders

افزایش سرمایه
Issue shares of 

stock

Annual ReportsIRS form 990; AuditsSEC form 10-Kگزارش سالیانه 
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اهداف بودجه

 تصمیم گیریDecision Making

 نظارتMonitoring

 کنترلControlling
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بودجه

استمالیزبانبهبرنامهترجمهحقیقتدربودجه.

می رسیمفعالیتهاوچشم اندازهارسالت هااهداف،بهمابرنامهدر.

راآن هاواستچگونهسازماندرآمدهایوهزینه هاکهمی دهدنشانبودجه
.می کنداولویت بندی

بود،شدهپیش بینیمقدارازبیشترهزینه ایاگر.استکنترلوسیلهبودجه
جدیدیرمقادبادوبارهرابودجهوبرنامهبایدیاوکنیمکمراهزینه هابایدیا

.کنیمبازبینی

بایدبودجه.کنیمنگاهالزمسندیکتنهابه عنواننبایدرابودجه
.باشدراهگشاوکمک کننده
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...بودجه باید 

اهداف را برای دوره زمانی مشخصی تعیین کند؛

بر پیشرفت اهداف و برنامه ها در آن دوره زمانی نظارت کند؛

مغایرت ها و نوسانات اساسی بین اهداف مالی و تخصیص واقعی
منابع را نمایان کند؛

برای زمان بروز مشکل، اقدامات اصالحی داشته باشد؛

اشد؛جریانات نقدی را پیش بینی کند و بر آن ها نظارت داشته ب
نشان دهنده نیازهای تأمین مالی باشد.

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد25

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



(1)فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی 

ر  تعیین دوره بودجه ریزی و مرور عملکرد مالی و برنامه د: گام اول
جاری؛( دوره)سال 

اف تعیین برنامه ها و اقدامات اساسی سازمان و تعیین اهد: گام دوم
دوره بودجه؛

مین  تصمیم گیری درباره شیوه تخصیص هزینه ها و تخ: گام سوم
؛(مخارج: برای مثال)هزینه منابع مورد نیاز 

تخمین درآمد پیش بینی شده؛: گام چهارم

تعیین رابطه درآمد و هزینه؛: گام پنجم

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد26
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(2)فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی 

برنامه ریزی جریان وجوه نقد؛: گام ششم

تصویب بودجه؛: گام هفتم

اجرای برنامه و بودجه؛: گام هشتم

مقایسه درآمدها و هزینه های واقعی با بودجه؛: گام نهم

جه به روزرسانی جریان وجوه نقد و بازبینی برنامه و بود: گام دهم
.در موارد موردنیاز
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تعیین دوره 
بودجه ریزی و مرور 
هعملکرد مالی و برنام

تعیین برنامه ها و 
اقدامات اساسی 
سازمان و تعیین 

اهداف

تصمیم گیری درباره
شیوه تخصیص 

هزینه ها و تخمین 
هزینه منابع

تخمین درآمد 
پیش بینی شده

تعیین رابطه درآمد و
هزینه

برنامه ریزی جریان 
وجوه نقد

تصویب بودجه

اجرای برنامه و بودجه

مقایسه درآمدها و 
هزینه های واقعی با 

بودجه

به روزرسانی جریان 
وجوه نقد و بازبینی 

برنامه و بودجه
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محمدرضا معادیخواه



تقسیم بندی بودجه

ه  بودجه باید در فرم ماتریسی تهی
:شود
دسته بندی هزینه ای

حقوق و دستمزد
عوارض
اجاره ها
آب، برق، گاز و تلفن

دسته بندی عملیاتی
اداری
تأمین وجوه
کارهای عضویت
...

بودجه عملیاتی

 سرمایه ایبودجه

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد29

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



(مدیریت نقدینگی)جریان نقدی 

است،بیشتردرآمدشانازمخارج شانوهزینه هاکهسازمان هایی
.شدخواهندمواجهمشکلباقطعا

وهزینه هاازدرآمدشانکهسازمان هاییموارد،بسیاردراما
چرا؟...مواجه اندمعضلبانیزاستبیشترمخارج شان

استنقدوجوهپرداختودریافتزمان بندیاصلیمسئله.

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد30

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



راه حل های رفع مشکل کمبود جریانات نقدی

دریافت وام؛

استفاده از خطوط اعتباری؛

افزایش دریافت حساب های دریافتنی؛

پیش دریافت یا دریافت زودتر حق عضویت ها و شهریه ها؛

تغییر زمان برنامه های تأمین وجوه یا کمپین ها؛

تأمین مالی برای خرید دارایی های سرمایه ای؛

نقدکردن سرمایه گذاری؛

هماهنگی با حامیان برای تغییر زمان بندی دریافت کمک ها؛

به تأخیر انداختن پرداخت ها؛
مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد31

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



...اگر جریان نقدی مازاد داشتیم 

سرمایه گذاری کوتاه مدت؛

تغییر زمان برنامه های تأمین وجوه یا کمپین ها؛

بازپرداخت مانده خطوط اعتباری؛

خریدهای عمده و با تخفیف

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد32

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



SUPPORTIVE HOUSING, INC.                     

Cash Flow Projection

For the Period of January 1 through May 31, 

2001                                  

Jan Feb Mar Apr May

Cash - Beginning of the month 15,814 -9,086 50,914 34,914 31,414

Cash receipts

Individual donations 2,000 1,000 500 5,000 2,500

Grants - S.F. Foundation 0 100,000 0 0 0

Grants - Hewlett Foundation 0 0 20,000 0 0

Grants - Irvine Foundation 7,500 0 0 7,500 0

Grants - Corporations 0 0 0 30,000 20,000

Rental income 23,000 25,000 24,000 23,000 21,000

Total cash receipts 32,500 126,000 44,500 65,500 43,500

Cash disbursements

Salaries 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Payroll taxes and benefits 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Maintenance & repairs 5,900 3,000 2,000 15,000 3,000

Rent 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000

Postage 0 1,500 0 500 250

Office supplies and other 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Insurance 0 0 5,000 0 0

Purchase of equipment 0 10,000 0 0 0

Payment on loans 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Total cash disbursements 57,400 66,000 60,500 69,000 57,750

Net increase (decrease) in cash -24,900 60,000 -16,000 -3,500 -14,250

Cash — End of the month -9,086 50,914 34,914 31,414 17,164

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



صورت های مالی

 صورت وضعیت مالی(Statement of Financial 

Position)

 صورت فعالیت ها(Statement of Activities)

 صورت هزینه های بخشی(Statement functional 

expenses)
 گزارش مقایسه ای درآمد و هزینه براساس فعالیت

(Comparative Income and Expense Reports 

by Activity)
مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد34

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



صورت وضعیت مالی

دارایی ها

 دارایی های جاری(Current Assets)

 دارایی های غیر جاری(Non-Current Assets)

 بدهی ها(تعهدات( )Liabilities)
بدهی های جاری

بدهی های بلندمدت

 خالص دارایی بدون قیدوشرط(Unrestricted net assets)

 خالص دارایی به طور موقت مقید(Temporarily restricted net 

assets)

 خالص دارایی دائما مقید(Permanently restricted net 

assets) 35

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Exhibit 4: Statement of Financial Position
SUPPORTIVE HOUSING, INC.

Statement of Financial Position

At December 31, 2000

Assets

Current Assets

Cash 51,848

Accounts receivable 24,819

Grants receivable 37,500

Prepaid expenses 9,328

Total current assets 123,495

Property and equipment 168,723

Accumulated depreciation 42,875 125,848

Total Assets 249,343

Liabilities

Current Liabilities

Accounts payable 51,916

Payroll taxes payable 14,938

Current portion of notes payable 15,000

Total current liabilities 81,854

Notes payable - Long-term 82,813

Total Liabilities 164,667

Net Assets

Unrestricted

Designated for capital improvements 10,000

Available for operations 24,676 34,676

Temporarily restricted 50,000

Permanently restricted 0

Total Net Assets 84,676

Total Liabilities And Net 

Assets 249,343
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سعید اسالمی بیدگلی
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یت  تأثیر قیدو بندهای تأمین منابع بر ظرف
مدیریت سازمان

 چه نسبتی از وجوه کسب شده می توانند به هزینه های سازمان
(در سازمان شما چگونه است؟)اختصاص یابند؟ 

چه نسبتی مورد نظر شما به عنوان مدیر است؟

چه نسبتی مورد نظر تأمین کنندگان منابع است؟

چه نسبتی مورد پذیرش سازمان های نظارتی است؟

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد37

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



چرخه تضعیف اثربخشی خدمات  

برنامه هایبهوجوهتخصیصبهاهداکنندگانحداکثرینگاه
کمک رسانیوخدماتی

بخشیاثربرایالزمسازمانیومدیریتیهزینهگرفته شدننادیده
کمک ها

یاثربخشگرفتننادیدهمقابلدرحمایت کنندگاننظرجلب

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد38

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



صورت فعالیت ها

عمومیبخشحمایت هایودرآمدمنابع(Sources of revenue
and public support):وبنیادهاکمک هایدولتی،قراردادهایمانند

سودمشارکت ها،ارائه شده،خدماتازحاصلدرآمدیمنابعشرکت ها،
...وسرمایه گذاری ها

فرآیندهایوجوه،تأمیناداری،مانند:مختلفبخش هایاساسبرهزینه ها
...وعضویت

لفمختدسته هابراساس(هزینهودرآمدتفاوت)خالصدارایی هایدرتغییر
(مقیدیاقیدوشرطبدونمانند)خالصدارایی

مختلفدسته هابراساسدورهابتدایخالصدارایی
مختلفدسته هابراساس(گزارشزمان)دورهانتهایخالصدارایی

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد39

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Exhibit 5: Statement of Activities

SUPPORTIVE HOUSING, INC.

Statement of Activities

For the Year Ended December 31, 2000

Unrestricted
Temporarily

Total
restricted

Support and Revenue

Contributions 250,568 14,000 264,568
Foundation and corporation 

grants 87,500 70,000 157,500

Rental income 245,321 0 245,321

Interest and other revenue 1,778 0 1,778
Net assets released from 

restrictions:

Purpose accomplished 14,000 14,000 0

Time expired 20,000 20,000 0

Total Support and Revenue 619,167 50,000 669,167

Expenses

Program Services

Transitional housing 157,539 0 157,539

Permanent housing 178,561 0 178,561

Supportive services 164,183 0 164,183

Supporting Services

Administration 94,591 0 94,591

Fund raising 31,245 0 31,245

Total Expenses 626,119 0 626,119

Change in net 

assets 6,952 50,000 43,048

Net assets — BOY 41,628 0 41,628

Net assets — EOY 34,676 50,000 84,676

40
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صورت هزینه های بخشی

براساسسازمانمختلفهزینه هاینشان دهندهصورتاین
.استمختلفدسته بندی های

می شودعرضهماتریسیبه صورتمعموالصورتاین.

سطر هاواستسازمانعملیاتوبخش هانشان دهندهستون ها
.هستندهزینه ایآیتم های

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد41



(Case-by-Case Method of Shared Cost Allocation)

Transitional Permanent Supportive Admin Fund- Total

Housing Housing Services Raising

Salaries 118،288 97،399 104،769 68،979 20،385 409،820

Payroll taxes 11،834 9،837 10،567 6،882 2،073 41،193

Employee benefits 7،097 5،844 6،287 4،138 1،223 24،589

Maintenance & repairs 1،000 44،070 1،040 600 3،700 50،410

Rent 9،428 10،936 9،805 5،657 1،886 37،712

Postage 4،643 5،385 4،828 2،786 929 18،571

Office supplies 2،450 4،002 3،588 2،070 690 12،800

Advertising & promotion 1،000 0 13،714 0 0 14،714

Insurance 900 1،044 8،650 2،940 180 13،714

Depreciation 900 1،044 936 540 180 3،600

Total 157،540 179،561 164،184 94،592 31،246 627،123

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد42

سعید اسالمی بیدگلی
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(Allocation Rate Method of Shared Cost Allocation)

Transitional Permanent Supportive Admin Fund- Shared Total

Housing Housing Services Raising Costs

Salaries
90،250 64،875 75،610 52،156 14،777 112،150 409،818

Payroll taxes
9،030 6،585 7،651 5،200 1،512 11،215 41،193

Employee benefits
5،415 3،893 4،537 3،129 887 6،729 24،590

Maintenance & repairs
0 42،910 0 0 0 4،000 46،910

Rent
0 0 0 0 0 37،710 37،710

Postage
0 0 0 0 3،500 18،570 22،070

Office supplies
0 0 0 0 0 12،800 12،800

Advertising & promotion
0 0 13،714 0 0 1،000 14،714

Insurance
0 0 7،714 2،400 0 3،600 13،714

Depreciation
0 0 0 0 0 3،600 3،600

Total before allocation
104،695 118،263 109،226 62،885 20،676 211،374 627،119

Shared cost allocation
52،844 61،298 54،957 31،706 10،569 211،374 0

Total after allocation
157،539 179،561 164،183 94،591 31،245 0 627،119
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گزارش مقایسه ای درآمد و هزینه براساس فعالیت

درراسازمانمختلففعالیت هایهزینه هایودرآمدهاگزارشاین
مشابهمقادیریاومصوببودجهباراآن هاومی دهدقرارهمکنار

.می کندمقایسهگذشتهسال های

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد44

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Month Year-to-Date

Actual Budget Variance Actual Budget Variance

(Unfavorable) (Unfavorable)

Support & Revenue

Contributions 0 850 850 6،897 10،000 3،103

Foundation grants 0 0 0 68،000 30،000 38،000

Rental income 5،591 6،250 659 64،696 75،000 10،304

Interest and other revenue 0 0 0 0 0 0

Net assets released from

restrictions:

Purpose accomplished 0 0 0 7،000 10،000 3،000

Total Support & 

Revenue 5،591 7،100 1،509 146،593 125،000 21،593

Expenses

Salaries 7،520 7،500 20 90،250 90،000 250

Payroll taxes 726 750 24 9،030 9،000 30

Employee benefits 450 600 150 5،415 5،000 415

Shared cost allocation 4،445 4،250 195 52،844 51،000 1،844

Total Expenses 13،141 13،100 41 157،539 155،000 2،539

Surplus (deficit) 7،550 6،000 1،550 10،946 30،000 19،054

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد45

سعید اسالمی بیدگلی
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Actual Actual Annual $ Over % Over

Month Year-to-Date Budget (under) (under)

Budget Budget

Support & Revenue

Contributions 0 6،897 10،000 3،103 -31%

Foundation grants 0 68،000 30،000 38،000 127%

Rental income 5،591 64،696 75،000 10،304 -14%

Interest and other revenue 0 0 0 0 0%
Net assets released from 

restrictions: 0 7،000 10،000 3،000 -30%

Purpose accomplished

Total Support & Revenue 5،591 146،593 125،000 21،593 52%

Expenses

Salaries 7،520 90،250 90،000 250 0%

Payroll taxes 726 9،030 9،000 30 0%

Employee benefits 450 5،415 5،000 415 8%

Shared cost allocation 4،445 52،844 5،000 1،844 4%

Total Expenses 13،141 157،539 155،000 2،539 2%

Surplus (deficit) 7،550 10،946 30،000 19،054

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد46

سعید اسالمی بیدگلی
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...در ادامه 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
مقایسه با گذشته

مقایسه با سایر نهادها

مقایسه با نمونه خاص

 (انتشار اوراق در بازارهای مالی)صندوق های نیکوکاری

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد 47

سعید اسالمی بیدگلی
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سوال؟

www.eslamibidgoli.com

@nymkat

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه

http://www.eslamibidgoli.com/


نمونهصورت های مالی 

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد 49
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Statement 

of 

Financial 

Position

Statement of Financial Position - Master Inc.

2009 2008

Assets

Cash & Cash Equivalents 997,387          1,217,056       

Accounts Recievable 616,346          662,707          

Bequest Receivable 500,000          

Prepaid Expenses 29,181            45,043            

Inventory 63,831            64,821            

Investments 19,796,636    17,131,263    

Trusts 19,356,658    25,088,666    

Property, Plant, Equipment 7,427,156       7,268,869       

Total Assets 48,787,195    51,478,425    

Liabilities and Net Assets

Liabilities

Accounts Payable 366,427          484,843          

Other Payable 152,030          166,387          

Deferred Revenue 12,737            49,995            

Funds held for others 314,707          396,257          

Pension liability 654,551          644,121          

Total Liabilities 1,500,452       1,741,603       

Net Assets

Unrestricted 9,363,531       10,742,024    

Temporarily Restricted 19,949,016    25,439,979    

Permanently Restricted 17,974,196    13,554,819    

Total Net Assets 47,286,743    49,736,822    

Total Liabilities and Net Assets 48,787,195    51,478,425    
مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد50
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Statement of 

Financial 

Activity

Statement of Financial Activity - Master Inc.

For the years ended June 30, 2009 & 2008

Temporarily Permanently 2009 2008

Unrestricted Restricted Restricted Total Total

Support and Revenue

Grants 314,053        314,053       292,795       

Contracts 1,000,000     1,000,000   1,000,000   

Contributions 426,711        128,237       554,948       512,523       

Bequest 6,639,659   6,639,659   

Board Support 272,822        272,822       254,657       

Fee income 1,035,213     1,035,213   787,002       

Investment income 1,780,430     452,565       2,232,995   2,364,298   

Net Assets released 422,436        (422,436)     -               

Total Support and Revenue 5,251,665     158,366       6,639,659   12,049,690 5,211,275   

Expenses

Salaries & Benefits 2,427,129     2,427,129   2,290,487   

Training & travel 71,849          71,849         56,673         

Volunter expenses 82,317          82,317         69,292         

Event costs 1,639,393     1,639,393   1,735,118   

Contracted Services 632,834        632,834       431,897       

Communications 198,227        198,227       227,635       

Rent 219,182        219,182       162,685       

Insurance 34,581          34,581         38,752         

Repairs & Maintenance 201,406        201,406       191,138       

Depreciation 147,363        147,363       161,447       

Miscellaneous 25,452          25,452         32,008         

5,679,733     -               -               5,679,733   5,397,132   

Change in net assets (428,068)       158,366       6,639,659   6,369,957   (185,857)     

Unrealized gains (losses) (950,425)       (5,649,329)  (2,220,282)  (8,820,036)  (4,684,558)  

Net Assets beginning 10,742,024  25,439,979 13,554,819 49,736,822 54,607,237 

Net Assets ending 9,363,531     19,949,016 17,974,196 47,286,743 49,736,822 
مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد51
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Statement of 

Cash flows

Statement of Cashflow

For the years ended June 30, 2009 & 2008

Operating Activities 2009 2008

Change in net assets (2,450,079)        (4,870,415)        

Depreciation 147,363             161,447             

Net realized/unrealized loss 3,382,628          2,314,409         

Changes in

     Property & investments values (1,202,251)        2,370,149         

     Accounts Receivable 46,361               (124,400)           

     Prepaid Expenses 15,862               (1,390)                

     Inventory 990                     (8,698)                

     Accounts Payable (118,416)            191,422             

    Other Payable (9,057)                (30,204)              

    Deferred revenue (37,258)              (30,720)              

    Funds held for others (45,250)              (42,396)              

   Pension 10,430               17,464               

Net cash utilized by operating activities (258,677)            (53,332)              

Investing activities

Net proceeds from purchases (invest.) (6,048,002)        288,363             

Purchace of property & equipment (52,649)              (113,215)           

Net cash provided by (used for) investing (6,100,651)        175,148             

Cash flows from financing

Contributions restricted 6,139,659          

Increase (decrease) in cash (219,669)            121,816             

Cash and cash equivalents at beginning 1,217,056          1,095,240         

Cash and cash equivalents at end of year 997,387             1,217,056         

مدیریت مالی برای سازمان های مردم نهاد52
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Statement of Functional Expenses - Master Inc. 

For the years ended June 30, 2009 & 2008

2009 2008

Program 

Services

Management 

& General Fundraising Total Total

Salaries & Benefits 1,850,266     426,477        150,386     2,427,129     2,290,487   

Training & travel 55,058          11,483           5,308         71,849           56,673        

Volunter expenses 79,410          1,725             1,182         82,317           69,292        

Event costs 1,634,796     1,521             3,076         1,639,393     1,735,118   

Contracted Services 555,886        67,291          9,657         632,834         431,897      

Communications 152,083        12,250          33,894       198,227         227,635      

Rent 172,976        35,164          11,042       219,182         162,685      

Insurance 32,518          1,496             567            34,581           38,752        

Repairs & Maintenance 200,475        320                611             201,406         191,138      

Depreciation 35,000          112,363        147,363         161,447      

Miscellaneous 22,609          201                2,642         25,452           32,008        

4,791,077     670,291        218,365     5,679,733     5,397,132   

84%

Statement of Functional Expenditures

53

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Statement of 

Financial 

Position

Audit Audit

2011 2010

ASSETS

Cash and cash equivalents               325,015$    263,874$    

Investments (Note 2)                    537,778      559,077

Receivables, net of allowance of  $72,950 & 

$230,215 respectively 70,958        34,171

Other assets                            24,623        23,627

Equipment and improvements, net (Note 4) 127,500      160,005

Total assets                            1,085,874$ 1,040,754$ 

LIABILITIES

Accounts payable                        37,774$      49,631$      

Accrued expenses and other              244,086      196,708      

Advance deposits and tuition            502,486      309,690      

Capitalized lease (Note 5)              106,823      125,924      

Total liabilities                       891,169$    681,953$    

NET ASSETS

Unrestricted                            (102,006)$   86,548$      

Temporarily restricted (Note 6)         233,097      216,935      

Permanently restricted (Note 6)         63,614        55,318        

Total net assets                        194,705$    358,801$    

Total liabilities and net assets        1,085,874$ 1,040,754$ 54

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Statement 

of Financial 

Activity

Audit Audit

2011 2010

Unrestricted

Temporarily 

Restricted

Permanently 

Restrticted Total

Revenue and Support

Tuition and fees, net                        1,771,211$ 1,771,211$ $1,973,722

Contribution                                 51,940        1,734          53,674        $123,093

Investment Income                            28,558        28,558        $18,410

Rental income                                6,931          6,931          $12,706

Other                                        18,793        18,793        $29,564

Net assets released from restrictions 13,149        (13,149)       -              

Total revenue and support                    1,890,582$ (11,415)$     -$                1,879,167$ 2,157,495$ 

Expenses

Program services

Instruction and student activities           1,669,704$ 1,669,704   1,445,968$ 

Total program services  1,669,704   1,669,704   1,445,968   

Support services -              

General and administrative expenses          411,003      411,003      546,976      

Fundraising                                  41,257        41,257        42,702        

Total support services         452,260      452,260      589,678      

Total Expenses     2,121,964   -              -                  2,121,964   $2,035,646

Excess of revenue over expenses (231,382)     (11,415)       -                  (242,797)     121,849      

Other Changes

Loss on sale of property & equipment -              (171,613)     

Unrealized gain (loss) on investements 42,828        27,577        8,296              78,701        (16,496)       

Total Other changes 42,828        27,577        8,296              78,701        (188,109)     

Change in Net Assets (188,554)     16,162        8,296              (164,096)     (66,260)       

Net Assets beginning 86,548        216,935      55,318            358,801      425,061      

Net Assets ending (102,006)     233,097      63,614            194,705      358,801      55

سعید اسالمی بیدگلی
محمدرضا معادیخواه



Statement 

of 

Functional 

Expenditure

Audit 2011 Audit

Program Management Fundraising Total 2010

Salaries & taxes 1,102,058    122,205                     31,606            1,255,869     1,291,887      

Benefits 110,264        12,227                        3,162               125,653        114,813         

Advertising 26,817          1,439               28,256           30,630            

Bad debt expense 136,089                     136,089        98,731            

Class activities 36,363          36,363           47,680            

Computer 27,252          3,022                          781                  31,055           23,743            

Depreciation 53,787          10,306                        322                  64,415           55,468            

Insurance 32,851          4,465                          711                  38,027           43,194            

Interest 9,229                          9,229             25,723            

Printing/Postage 15,069          1,671                          432                  17,172           26,259            

Professional services 25,423          76,875                        84                     102,382        28,185            

Equipment 

rental/repair/maint. 111,276        21,322                        667                  133,265        92,898            

Supplies 46,841          1,824                          471                  49,136           48,549            

Telephone 4,706            522                              135                  5,363             4,150              

Utilities 33,535          6,426                          201                  40,162           41,776            

Misc 43,462          4,820                          1,246               49,528           61,960            

Total Expenses 1,669,704    411,003                     41,257            2,121,964     2,035,646      

79%
56

سعید اسالمی بیدگلی  
محمدرضا معادیخواه


