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 ذیحسابی و مدیریت مالی

 29/12/1400عملکرد حوزه ذیحسابی و امورمالی اداره کل در دوره مالی منتهی به 
 اداره دریافت و پرداخت و تامین اعتبار

صی بازرگانی دولتی             ص شرکت مادر تخ صوب از طرف  ساس ابالغ بودجه م سال برا شرکت از اول  عملیات امورمالی 

صل     سرف ساس  صارف اجرایی می   هایایران آغاز و برا شده در منابع و م صحیح درانجام   از پیش تعریف  شود. مدیریت 

 ها و پیگیری موثر جهت وصول درآمدها از وظایف واحد بودجه و اعتبارات اداره می باشد.هزینه

 اهم فعالیتهای اداره دریافت و پرداخت و تامین اعتبار

 .ی و ارائه به مدیر کل و پیگیری تحقق آنهای پیشنهادی و اصالحتهیه گزارشهای مالی جهت بودجه -1

 ها کنترل هزینه ها و ارائه پیشنهادات الزم و کاربردی جهت تعدیل آن -2

صی بازرگانی دولتی ایران            -3 ص شرکت مادر تخ صالحی از طریق  ساالنه و ا صویب بودجه های            پیگیری ت

 

 )میلیون ریال(         29/12/1400در دوره مالی منتهی به  ادارهعملکرد بودجه جاری                   

 های جاری و حقوق و دستمزدهزینه 1400بودجه مصوب سال 

373,898 398,368 

 

 .باشدهای انجام شده ناشی از موارد ذیل میعلت انحراف بودجه مصوب با هزینه

 هاسازمانی آنافزایش حقوق کارکنان رسمی و پیمانی ناشی از برگشت پست  -1

 طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قرارداد قانون کار و مشاغل کارگری -2

 

 

 اداره رسیدگی و صدور اسناد

های داخلی وتالش در جهت رفع نقاط ضعف ساختارهای فوق به منظور شناخت وارزیابی ساختار کنترل ،بررسی 

گردآوری و به هنگام نمودن منابع اطالعات از ،های مالی افزایش دقت و قابلیت اتكاء مدارك حسابداری و رعایت رویه
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احكام کارگزینی ، بخشنامه ها ومصوبات مجوزها و، آئین نامه ها ،مصوبات ، دستورالعمل ها، قبیل قراردادها

های سایر پرداخت رسیدگی به کلیه اسناد هزینه قطعی، حقوق و مزایا، ماموریت، حق التدریس و، های دولتیسازمان

های های غیر قطعی منطبق با استانداردهای حسابرسی و مطابقت با قوانین ، مقررات ، وآئین نامهپرسنلی و پرداخت

 باشد.از اهم وظایف واحد رسیدگی و صدور اسناد می داخلی

  اسناد تبعیدر زمینه  اداره رسیدگی و صدور اسنادعملکرد 

های پذیرد. اعتبارات ابالغی و حسابسال مالی از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می

گردد، تالش مضاعف این واحد علی رغم همزمانی بستن مربوطه میبایست در پایان سال مالی بسته و به مرکز گزارش 

ها با فصل خرید تضمینی گندم و همچنین عدم هزینه اعتبارات ابالغی در محدوده زمانی تعیین شده دارای اهمیت حساب

 ویژه ای می باشد.   

 عملکرد ریالی خرید گندم داخلی

 مبلغ ) میلیون ریال ( مقدار ) تن ( نام شرکت

 18,557,110 368,707 اداره کل

 35,893,225 714,927 تعاون روستایی ) مباشر(

 54,450,335 1,083,634 جمع کل

 

 

 عملکرد ریالی خرید و تحویل دانه های روغنی

 مبلغ ) میلیون ریال ( مقدار ) تن ( نام شرکت

 0 0 اداره کل

 15,952 تعاون روستایی ) مباشر(

ره آوران شرکت توسعه کشت و صنعت  2,149,954

 )مباشر(
4,120 

 2,149,954 20,072 جمع کل
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 )میلیون ریال(          های  روغنیعملکرد ریالی کارمزد مباشرت خرید و ذخیره سازی  گندم و دانه

 کارمزد بابت ذخیره سازی گندم کارمزد بابت مباشرت در خرید گندم
های کارمزد مباشرت خرید و ذخیره سازی دانه

 روغنی

122,314 69,556 34,031 

 

 : اداره رسیدگی و صدور اسنادسایر فعالیتهای 

 فقره   7594صدوراسناد مالی قریب به  -1

ضوعاتی از قبیل بهاء گندم، هزینه   -2 صله از بازرگانی دولتی جهت مو های تبعی مدیریت کنترل اعتبار وا

سیلوها و       سازی  شامل: تعمیر و تجهیز و باز سكول مرتبط با خرید گندم که  شرکت تعمیر و  با های 

تجهیز ماشین آالت شرکت و همچنین هزینه راهبری سیلوها و انبارها، ذخیره سازی گندم و مباشرین      

 باشند .خرید گندم می

 

 ترخیص  فعالیت واحد

سال   سكله بندر امام خمینی )ره( پهلو گرفته که        72تعداد  1400در  سی در ا سا شتی حامل کاالهای ا فروند ک

 باشد.  به شرح جدول ذیل می های ترخیص آنهزینه

 

 )میلیون ریال(                 29/12/1400مالی منتهی به  عملکرد واحد ترخیص در دوره                            

 

کاالی نام 

 وارداتی

های تعداد کشتی

 وارداتی

هزینه 

 ترخیص
 هزینه اجاره تجهیزات و حقوق و عوارض بندری هزینه اجاره انبار

 670,326 953,381 1,034,525 49 گندم

 23,780 0 97,332 17 روغن

 128,756 145,428 116,580 6 شکر خام

 822,862 1,098,809 1,248,437 72 جمع کل
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 فعالیتهای مالی در واحد محتلف:سایر 

ستمزد، بودجه و اموال ( جهت    -1 شامل دفتر داری ، حقوق و د بهره برداری موثر از نرم افزارهای یكپارچه مالی ) 

 های مدیریتی ، تسهیل امور و باال بردن نظارت و کنترل داخلیبهبود سیستم گزارش گیری، گزارش

 و مابقی در دست اقدام و پیگیری می باشد. 97ال های بیمه تا پایان ساخذ کلیه مفاصا حساب -2

 مشارکت اکثر پرسنل مالی در امر خرید تضمینی گندم عالوه برانجام وظایف محوله. -3

شغلی کارکنان و افزایش دانش و مهارت      -4 شغلی کارکنان با ایجاد زمینه جهت گردش  سازی  تالش جهت غنی 

 ت و میدانی.آنان از طریق آموزشهای کالسیک و آموزشهای ضمن خدم

 باشد:  به شرح ذیل میهای مالیاتی پیگیری مفاصاحساب -5

 (تا پایان مالیات عملكرد )صدور برگ تشخیص 31/05/1398 

  رسیدگی به دفاتر هیات بدوی 31/05/1398)مالیات حقوق( تا پایان 

  صدور برگ قطعی 96)مالیات بر ارزش افزوده( تا پایان سال 

تهیه گزارش های مدیریتی جهت ارائه به دستگاه های نظارتی اعم از دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی، امور     -6

 و غیره. شرکت مادرمالیاتی ، خزانه معین استان ، 

صورتهای مالی از طریق ارائه گزارش  -7 سان   های مطلوب و به موقع  به تهیه و تنظیم به موقع  سابر ستقر در   ح م

 اداره کل و امور مجامع شرکت مادر جهت برگزاری زود هنگام مجمع عمومی شرکت مادر.

 

 


