اتاق بازرگانی ایران و سوئد
صورت های مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

مجمع عمومی هیأت نمایندگان
با احترام
به پیوست صورت های مالی اتاق بازرگانی ایران و سوئد مربوط به سال مالی منتهی به  29اسفند ماه  1400تقدیم می گردد  .اجزای تشکیل
دهنده صورت های مالی به قرار زیر می باشد:
شماره صفحه
-1
-2

صورت درآمد و (هزینه)
صورت وضعیت مالی

2
3

-3
-4
-5

صورت تغییرات در مازاد درآمد یا (هزینه) انباشته
صورت جریان های نقدی
یادداشت های توضیحی:

4
5

الف -
پ-
ت-

تاریخچه فعالیت شرکت
خالصه اهم رویه های حسابداری
یادداشت های مربوط به اقالم مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعات مالی
صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تأیید هیأت مدیره رسیده است .
اعضای هیأت مدیره

سمت

عبدالرضا رضایی هنجنی

رئیس هیات مدیره

سعید حالج یوسف زادگان

نائب رئیس اول

فرهاد امانخانی

نائب رئیس دوم

گیتی رنجبران

خزانه دار

فهیمه خانزادی

عضو هیات مدیره

1

6
 7الی 9
 10الی 17

امضاء

اتاق بازرگانی ایران و سوئد
صورت درآمد و (هزینه)
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
)تجدید ارائه شده(
یادداشت

سال 1400

سال 1399
ریال

ریال

عمليات در حال تداوم:
درآمد حاصل از فعالیتهای غیر انتفاعی

3

1,344,380,000

586,850,000

هزینه های مرتبط با فعالیتهای غیر انتفاعی

4

)(2,239,635,859

)(1,461,978,286

()895,255,859

()875,128,286

مازاد درآمد بر هزینه هاي غير انتفاعی
هزینه های اداری و عمومی
سایر درآمدها

-

-

18,690

18,690

مازاد درآمد(هزینه) عملياتی

)(895,237,169

()875,128,286

-

-

()895,237,169

()875,128,286

خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیرعملیاتی
مازاد درآمد قبل از مالیات

-

هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری

-

-

سال های قبل

-

-

()895,237,169

()875,128,286

خالص مازاد درآمد(هزینه) سال

از آنجایی که اجزاء تشکيل دهنده صورت درآمد و (هزینه) جامع محدود به درآمد و (هزینه) دوره ميباشد،
صورت درآمد (هزینه) جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهاي توضيحی ،بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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اتاق بازرگاني ایران و سوئد
صورت وضعيت مالي
در تاریخ  29اسفند 1400

یادداشت
دارایي ها

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

1400/12/29

1400/12/29

1399/01/01

ريال

ريال

ريال

دارائيهاي غير جاري :
دارايی هاي ثابت مشهود

5

150,156,001

دارايی هاي نامشهود

6

8,962,000

8,962,000

159,118,001

159,118,001

جمع دارایي هاي غير جاري

150,156,001

312,001
14,412,000
14,724,001

دارایي هاي جاري :
7

موجودي نقد
جمع دارایي هاي جاري
جمع دارایي ها

518,600,140

1,293,705,334

1,293,705,334

1,293,705,334

1,293,705,334

518,600,140

1,452,823,335

1,452,823,335

533,324,141

حقوق مالکانه و بدهي ها
1,000,000

1,000,000

1,000,000

سرمايه
مازاد هزينه بر درآمد انباشته

)(3,115,828,379

)(3,115,828,379

)(2,220,591,210

جمع مازاد درآمد بر هزینه انباشته

)(3,114,828,379

)(3,114,828,379

)(2,219,591,210

بدهي ها
بدهي هاي غير جاري
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

-

-

-

جمع بدهي هاي غير جاري

-

-

-

بدهي هاي جاري
پرداختنی هاي تجاري و ساير پرداختنی ها

8

4,567,651,714

4,567,651,714

2,752,915,351

مالیات پرداختنی

9

-

-

-

4,567,651,714

4,567,651,714

2,752,915,351

4,567,651,714

4,567,651,714

2,752,915,351

1,452,823,335

1,452,823,335

533,324,141

-

-

-

جمع بدهي هاي جاري
جمع کل بدهي ها
جمع کل بدهي ها و مازاد انباشته

یادداشتهاي توضيحي ،بخش جدایي ناپذیر صورت هاي مالي است .
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
صورت تغییرات در مازاد درآمد یا (هزینه) انباشته
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

مازاد درآمد یا (هزینه)

سایر اقالم

جمع کل

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

)(1,315,160,424

-

)(1,315,160,424

-

-

-

)(1,315,160,424

-

)(1,315,160,424

انباشته

مانده در1399/01/01
تعدیالت سنواتی
مانده تجدید ارائه شده در1399/01/01

-

تغییرات در مازاد درآمد (هزینه) درسال :1399
زیان خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1399

)(875,128,286

-

)(875,128,286

تعدیالت سنواتی

)(30,302,500

-

)(30,302,500

)(2,220,591,210

-

)(2,220,591,210

مانده تجدید ارائه شده در1399/12/29

-

تغییرات مازاد درآمد یا (هزینه) انباشته درسال :1400
زیان خالص سال 1400
مانده مازاد درآمد یا (هزینه) انباشته در1400/12/29

)(895,237,169

-

)(895,237,169

)(3,115,828,379

-

)(3,115,828,379

یادداشتهاي توضیحی ،بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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اتاق بازرگاني ایران و سوئد
صورت جریان های نقدی
سال مالي منتهي به  29اسفند 1400
(تجدید ارائه شده)
یادداشت

سال 1400

سال 1399

ميليون ريال

ميليون ريال

جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي:
نقد حاصل از عمليات

10

پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت های عملياتی

925,105,194

140,887,362

-

-

925,105,194

140,887,362

جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری :
پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

()150,000,000

پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های نا مشهود

-

دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های بلند مدت

-

-

پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های بلند مدت

-

-

پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

-

-

پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

-

-

دريافت های نقدی حاصل از سود سپرده گذاری بانکی

-

-

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری

()150,000,000

-

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت های تامين مالی

775,105,194

140,887,362

خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد

775,105,194

140,887,362

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

518,600,140

377,712,777

مانده موجودی نقد در پايان سال

1,293,705,334

518,600,140

0

0

0

0

معامالت غير نقدی

یادداشتهای توضيحي ،بخش جدایي ناپذیر صورت های مالي است .
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -1تاریخچه و فعالیت
 -1-1تاریخچه
اتاق بازرگانی ایران و سوئد موسسه غیرتجاری و غیرانتفاعی می باشد و در تاریخ  1375/12/06به شماره  9357در اداره ثبت شرکتهای
تهران به ثبت رسیده است  .این موسسه بنا به پیشنهاد  50نفر از بازرگانان فعال در زمینه های فنی ،صنعتی وتجاری میان دو کشور ایران
و سوئد در سال  1995میالدی -سال  1375شمسی در تهران تاسیس گردید.
 -1-2فعالیت های اصلی اتاق
الف  -توسعه همکاری های فنی  ،تجاری و صنعتی دو جانبه میان دو کشور ایران و سوئد

ب  -رفع مشکالت موجود در راه توسعه فعالیتهای تجاری بازرگانان دو کشور و یافتن راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن اختالفات
حقوقی میان شرکت های ایرانی و سوئدی طرف قرارداد ،با همکاری و حمایت نهادها و ارگانهای ذیربط در دو کشور
پ  -کوشش در راه شناسائی بازارکاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه
و تشویق وترغیب سرمایه گذاری داخلی و امور تولیدی .
ت  -تهیه و صدور تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق میباشد.

ث -دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف .

 -1-3آمار کارکنان

رسمی و قراردادی موقت

1400

1399

نفر

نفر

2

2

2

2

-2-1
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -2خالصه اهم رویه های حسابداری
 -2-1مبنای تهیه صورت های مالی
صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .
 -2-2دارایی های ثابت مشهود
-2-2-1

دارایی های ثابت مشهود  ،بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود  .مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش
قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد  ،به عنوان مخارج سرمایه ای
محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائی های مربوطه مستهلک می گردد  .هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور
حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ،هنگام وقوع به عنوان هزینه
های جاری تلقی و به درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

-2-2-2

استهالک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط ( و با در نظر گرفتن آئین نامه استهالک موضوع ماده
 149قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی مصوب تیر ماه  1394و آیین نامه اجرایی مورخ دیماه  )1395و براساس نرخها و روش های زیر
محاسبه میشود :
دارایی

-2-2-3

نرخ استهالک

روش استهالک

اثاثه و منصوبات

5ساله

خط مستقیم

کامپیوتر و متعلقات و نرم افزار

3ساله

خط مستقیم

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرارمیگرد از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود .در
مواردی که هریک از دارائیهای استهالک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد
استفاده قرار نگیرد میزان استهالک آن برای مدت یادشده معادل  30درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست .
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

 -2-3درآمد

 -2-3-1درآمد بیانگر جذب اعضاء فعال اقتصادی بوده و شامل درآمدهای غیرانتفاعی است

 -2-3-2شناخت درآمد درزمان وصول (واریز وجوه به حسابهای بانکی اتاق توسط اعضا) و با توجه به صورت حسابهای بانکی
انجام پذیرفته و محاسبه میشود.
روش تشخیص درآمد

درآمد
الف= درآمدهای غیرانتفاعی:

همه ساله تا زمان عضویت در اتاق برای کلیه اعضاء

درآمد حق عضویت ساالنه

حق ورودی برای متقاضیان جدید درنیمه اول سال  1400مبلغ 000ر000ر 16ریال
حق ورودی برای متقاضیان جدید درنیمه دوم سال  1400مبلغ 000ر000ر 30ریال

تمدید عضویت درنیمه اول سال  1400مبلغ 000ر000ر 7ریال
تمدید عضویت درنیمه دوم سال  1400مبلغ 000ر000ر 15ریال
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

 -2-4سرمایه گذاری ها
* سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس ازکسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در ارزش هریک از سرمایه
گذاریها ارزشیابی می شود.
* آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای تمام شده و
خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

 -2-5تسعیر ارز
اقالم پولی ارزی با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر
حسب ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله  ،تسعیر می شود .تفاوتهای ناشی از
تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

 -2-6ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:
مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق و مزایای هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان در پایان
سال محاسبه و تسویه می شود و در نتیجه از این بابت ذخیره ای در حسابها نگهداری نمی گردد.
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -3درآمد حاصل از فعالیت های غیر انتفاعــی
در آمدحاصل از فعالیتهای غیر انتفاعی به تفکیک زیر می باشد :
یادداشت
حق عضویت اعضا
آموزش

سال 1400

سال 1399

ریال

ریال

1,337,150,000

568,000,000

7,230,000

18,850,000

1,344,380,000

586,850,000

 -4هزینه های مرتبط با فعالیت های غیر انتفاعی
هزینه های مرتبط با فعالیتهای غیر انتفاعی سهم درآمدهای غیرانتفاعی از هزینه های عمومی اداری تشکیالتی
بوده که با توجه به نسبت درآمدهای غیرانتفاعی به کل درآمد تسهیم گردیده و به شرح زیر قابل تفکیک می
باشد :

سال 1400

سال 1399

یادداشت

ریال

ریال

هزینه های پرسنلی

4-1

1,687,221,348

952,974,472

هزینه های اداری

4-2

546,808,511

505,577,814

5,606,000

3,426,000

2,239,635,859

1,461,978,286

هزینه استهالک
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

 -4-1هزینه های پرسنلی به شرح زیر تفکیک می گردد :
سال 1400

سال 1399

ریال

ریال

1,362,680,455

703,455,314

بازخرید سنوات

35,554,950

100,276,078

%20بیمه سهم کارفرما

251,292,129

129,776,590

%3حق بیمه بیکاری

37,693,814

19,466,490

1,687,221,348

952,974,472

حقوق و مزایای کارکنان

 -4-2هزینه های اداری به شرح زیر تفکیک می گردد :
سال 1400

سال 1399

ریال

ریال

هزینه آبدارخانه و پذیرایی و تشریفات

191,856,282

182,913,050

هزینه اینترنت و خرید انتی ویروس و ارتقاء سایت

73,810,800

80,874,200

هزینه کتب و نشریات  ,چاپ و تکثیر

89,726,240

83,090,000

پیک و ایاب و ذهاب

55,204,000

19,545,000

تعمیر و نگهداری

54,200,000

45,000,000

هزینه ملزومات اداری و مصرفی

36,834,875

45,421,350

هزینه پست و تلفن

28,017,040

18,662,214

نظافت و بهداشت

10,910,000

28,300,000

حمل و نقل

4,900,000

-

کارمزد بانکی

1,349,274

1,772,000

546,808,511

505,577,814
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -5داریی های ثابت مشهود
ساختمان

زمین

وسائط نقلیه

کامپیوتر

جمع

اثاثه و منصوبات

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی :
مانده در ابتدای سال 1399

-

-

-

-

افزایش

-

-

-

-

مانده در پایان سال 1399

-

-

-

-

افزایش

-

-

-

مانده در پایان سال 1400

-

-

-

-

استهالك انباشته:

-

-

-

-

29,574,400

29,574,400
-

0

29,574,400

29,574,400

150,000,000

150,000,000

179,574,400

179,574,400

مانده در ابتدای سال 1399

-

-

-

-

29,106,399

29,106,399

استهالک

-

-

-

-

156,000

156,000

مانده در پایان سال 1399

-

-

-

-

29,262,399

29,262,399

استهالک

-

156,000

156,000

0

0

واگذار شده

-

-

-

0

-

0

مانده در پایان سال 1400

-

-

-

-

29,418,399

29,418,399

مبلغ دفتری در پایان سال 1400

-

-

-

-

150,156,001

150,156,001

مبلغ دفتری در پایان سال 1399

-

-

-

-

312,001

312,001
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

 -6دارایی های نا مشهود

1400

1399

یادداشت

ریال

ریال

نرم افزار

16,350,000

16,350,000

حق االمتیاز

3,512,000

3,512,000

جمع بهای تمام شده

19,862,000

19,862,000

استهالک نرم افزار

10,900,000

5,450,000

مبلغ دفتری

8,962,000

14,412,000
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400

 -7موجودی نقد
1400

1399

یادداشت

ریال

ریال

بانک ملی ایران شعبه خشایار

411,115,526

235,740,838

بانک تجارت شعبه مهرداد

837,584,876

238,838,128

تنخواه گردان

45,004,932

44,021,174

1,293,705,334

518,600,140

جمع
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -8پرداختنی های تجـاری و سایر پرداختنی ها
یادداشت

1400

1399

ریال

ریال

غیر تجاری:
سازمان تأمین اجتماعی

30,241,939

17,620,132

1,722,569,630

772,569,630

2,528,120,098

1,612,828,949

اتاق بازرگانی تهران

200,000,000

200,000,000

ذخایر

24,938,020

88,711,000

سایر

61,782,027

61,185,640

جمع

4,567,651,714

2,752,915,351

اتاق ایران

8-1

آقای عبدالرضا رضایی هنجنی

 -8-1مانده حسابهای پرداختنی به اتاق ایران به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :
1400

1399

ریال

ریال

مبلغ دریافتی از اتاق ایران

1,722,569,630

772,569,630

جمع

1,722,569,630

772,569,630
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اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -9مالیات پرداختنی
به استناد ماده  2قانون اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي جمهوري اسالمي ايران و بر اساس بند ي ماده  139ق.م.م .درآمد حاصل از فعاليتهاي غير انتفاعي (عملياتي) اتاق معاف از ماليات است.
خالصه وضعيت ذخيره ماليات عملکرد براي سالهاي  1396لغايت پايان سال  1400به شرح زير است .
1400

1399

درآمد مشمول

سال مالي

سود(زيان) ابرازي

1396

)(367,271,157

0

نحوه تشخيص

مالــــيات

ماليات

ابرازي

تشخيصي

قطعي

0

0

0

تأديه شده

مانده پرداختي

مانده پرداختي
رسيدگي شده

1397

)(621,974,264

0

0

30,302,500

30,302,500

1398

)(297,015,010

0

0

63,772,980

63,772,980

1399

)(875,128,286

0

0

1400

)(903,635,859

0

رسيدگي شده
رسيدگي شده

350,213,318

اعنراض شده است
رسيدگي نشده
0
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0

اتاق بازرگانی ایران و سوئد
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1400
 -10نقد حاصل از عملیات

زیان خالص

1400

1399

میلیون ریال

میلیون ریال

)(895,237,169

)(875,128,286

)(895,237,169

)(875,128,286

تعدیالت:
)(30,302,500

هزینه مالیات بر درآمد
5,606,000

3,426,000

استهالک دارایی های غیر جاری
ذخیره مزایای پایان خدمت

-

-

سود سپرده بانکی

-

-

سایر

-

-

5,606,000

)(26,876,500

کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی

-

-

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

جمع تعدیالت
تغییرات در سرمایه در گردش :

افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
جمع تغییرات در سرمایه درگردش
نقد حاصل از عملیات
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-

-

1,814,736,363

1,042,892,148

-

-

1,814,736,363

1,042,892,148

925,105,194

140,887,362

