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 بسمه تعالی

  

 

 ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گلستان

با احترام در خصوص درخواست حضرتعالی دائر بر ارائه گزارش عملکرد مالی دوره پنجم هیأت مدیره 

به استحضار می رسانم بطور کلی در حسابداری کانون تغییرات اساسی و بنیادین صورت پذیرفته 

 :استکه خلاصه ازآن به شرح ذیل  است

 

ی اردکلیه حسابها و صورت های مالی و فاکتورها بر مبنای استانداردهای قابل قبول حساب 1931سال  (1

 گردیده است. ثبت

( مشکلات ناشی از شناسایی حسابها مرتفع شده است و حسابها بر مبنای ماهیت آنها شناسایی و ثبت می 2

رداخت به حقوق ،شناسایی مالیاتهای تکلیفی و پ گردد بدین ترتیب اسناد مربوط شناسایی مالیات

بصورت  1931موقع آنها و شناسایی هزینه های انجام شده و ثبت در حسابهای مربوط از تیر ماه 

 دقیق صورت پذیرفته است.

(رویه سابق مبنی بر نگهداری چک ها و تعهدات مالی اشخاص بدون ثبت در دفاتر مالی کانون منسوخ 9

ر منعکس و بعد از وصول به حساب درآمد منظو اسناد دریافتی در حسابهای کانونشده و هم اکنون 

 و در صورت عدم وصول اقدامات لازم جهت وصول آن صورت میپذیرد. میگردد

(با تغییرات انجام شده هم اینک تمامی اعداد بستانکاری صندوق بابت هر یک از وکلا و کاراموزان 4

ایت در صورتی که صندوق حمسابداری کانون سند خورده و محترم وکالت به تفکیک اعضاءدر ح

در اعلام بدهی مرتکب اشتباهی شود موضوع سریعاً به صندوق منعکس می شود.)مانند ده میلیون 

و مجدداً به حساب کانون منظور شده  (تومان وجه که به یکی از اعضاء از سوی صندوق کمک شده

 بود.

ا و با درج کد ملی اعضاء دقیقاً مشخص میگردد که اعضاء (در حال حاضر با سیستمی شدن حسابه1

محترم کانون در یک بازه زمانی مشخص چه میزان تمبر باطل کرده و چه تعداد وکالت نامه خریداری 

کرده اند این امر موجب سهولت در اعلام میزان مبالغی است که اعضاء کانون متبوع بابت تمبر 

 دور گواهی برای اداره دارائی با سرعت صورت می پذیرد.پرداخت می نمایند و بدین ترتیب ص
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میزان خرید تمبر مالیاتی افزایش یافته و همکاران محترم جهت ابطال تمبر با مبالغ  1931(از سال 6

 .زیاد با مشکلات کمتری مواجه هستند

 66ال س (کلیه دارائی های کانون شناسایی و ثبت شده و جدول دارائی ها استاندارد حسابداری از7

مخابراتی  ت و تجهیزا یکامپیوتر به تفکیک به گروه های ساختمان و اثاثیه و تجهیزات 31تا آخر 

 شناسایی گردیده است.

تمبر مالیاتی در حسابداری کانون گلستان و دادگستری های استان به  ¼(درآمدهای حاصل از6

تب وناگون مشخص و مرابه اساس سنوات گ ¼و جداول مقایسه ای درآمدهای  هتفکیک ثبت شد

 توسط ریاست محترم کانون به دادگستری منعکس شده است تا از میزان اشتباهات آنها کاسته شود.

ارسال بصورت الکترونیکی  31-34(اظهار نامه مالیاتی مربوط به عملیات مالی کانون مربوط به سالهای 3

 د.ردیگ

سال سابقه خدمت در مراکز اداری و شرکتهای مختلف در  27اینجانب دارای (با توجه به اینکه 11

تهران و گرگان بوده ام و با پیشنهاد جناب مهندس حسین شریفی کارشناس رسمی دادگستری به 

کانون معرفی شده ام و علاقه مند به محیط کاری کانون و همکاران عضو شده ام ،لذا تمامی تلاش 

 به کار بستم. اماندهی امور حسابداری کانونپرسنل مالی جهت سموزش سایر آخود را در 

 از سامانه اداراه دارائی. تائیدیه(اصلاح و اتمام ثبت نام کد اقتصادی کانون و اخذ 11

صاحب امضاء  امن (افتتاح حساب بانکی به نام کانون ،به نحوی که با عوض شدن ریاست کانون فقط12

 عوض میگردد نه نام حساب.

 . 1931رد تأیید دارائی از سالافزاری موسناد حسابداری در برنامه نرم (ثبت ا19

ونه ای که دفاتر قانونی حسابداری به گارسال اظهار نامه مالیاتی با رعایت مقررات مالیاتی و تنظیم (14

کانون با  الیم حتی اگر کانون مشمول پرداخت مالیات نیز شناخته شود ،مالیات عملکرد فعالیتهای

 توجه به هزینه ها و معافیت های قانونی صفر شده و مراتب به دارائی اعلام شده است.

 



 

3 
 

 

 

 

(شررکت در کلاسهای آموزشی پرسنل مالی از جمله آموزش مالیات بر ارزش افزوده و شرکت 11

در کلاس مالیات بر درآمد در مدیریت صنعتی گرگان ،شرکت در کلاس آموزشی مقررات کار در 

  و نرریررز چررنرریررن کررلرراسررررهررا در آیررنررده ادامرره خررواهررد داشررررت. زرگررانرریاترراق بررا

                                          

     علیرضا شادروح                             

     مالیمدیر                                               
 


