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تقرير جمعية برج اللقلق الخيرية

للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2008 


كان رصيد الجمعية في اول السنة في البنك والصندوق 350,493 شيكل،  وخلال العام حصلت الجمعية على تبرعات من اليونسكو_ مشروع دريم  بمبلغ  19,000 شيكل، وتبرعات من NDC_ التطوير المهني بمبلغ 70,924 شيكل، تبرعات مؤسسة التعاون بمبلغ 109,500 شيكل، تبرعات من تنظيم الاسرة بمبلغ 48,564 شيكل، تبرعات من FRENSH CONSULATE بمبلغ 45,544 شيكل، كما حصلت على تبرعات من شباب بلا حدود بمبلغ19,000  شيكل، وتبرعات مختلفة بمبلغ 161,994 شيكل، ودخل الجمعية إيرادات، شملت إيرادات الايجارات  بقيمة 3,950 شيكل، رسوم اشتراكات الروضة بقيمة 40,172 شيكل، وايرادات من الدورات والنشاطات التشغيلية بقيمة 48,350 شيكل.

وخلال العام المنصرم دفعت الجمعية مصاريف الادارية والدورات مبلغ 706,999 شيكل، ومصاريف الاستهلاك بقيمة 74,795 شيكل، وبتالي قيمة العجز في نهاية السنة (214,796) شيكل، يضاف الاستهلاك الحالي ومكافآت العاملين وقيمة الشيكات الآجلة ويتم طرح الذمم المدينة وقيمة المصاريف المستحقة ويتم طرح مشتريات الأصول ليصبح مجموع العجز (251,884) شيكل، يضاف رصيد أول المدة 350,493 شيكل، وعلى ذلك يبقي رصيد في الجمعية في نهاية السنة بقيمة 98,609 شيكل، كما يظهر في الجدول التالي:

		البيان

		المبلغ



		رصيد بداية السنة من الاموال

		350,493



		يضاف إلى الرصيد ما ورد خلال العام 

		



		تبرعات من اليونسكو_ مشروع دريم  

		19,000



		تبرعات من NDC_ التطوير المهني

		70,924



		تبرعات من مؤسسة التعاون

		109,500



		تبرعات من تنظيم الأسرة

		48,564



		تبرعات من FRENSH CONSULATE

		45,544



		تبرعات من شباب بلا حدود

		19,000  



		تبرعات مختلفة

		161,994



		إيرادات الإيجارات

		3,950



		إيرادات اشتراكات الروضة

		40,172



		إيرادات من الدورات والنشاطات التشغيلية:

		



		إيرادات قسم المرأة

		24,075



		إيراد استخدام قاعة البرج

		9,430



		اشتراكات دروس التقوية

		1,800



		اشتراكات المخيم الصيفي + دوري كرة القدم

		13,045



		مجموع الإيرادات والتبرعات

		566,998



		المصاريف

		



		المصاريف الإدارية والدورات

		706,999



		استهلاك السنة الحالية

		74,795



		صافي الرصيد في نهاية السنة (عجز)

		(214,796)



		يضاف الاستهلاك

		74,795



		مكافأت العاملين

		8,550



		شيكات اجلة

		38,831



		(-) الذمم المدينة

		(2,100)



		(-) المصاريف المستحقة

		(8,321)



		(-) شراء الاصول 

		(148,843)



		مجموع العجز 

		(251,884)



		يضاف رصيد أول المدة 

		350,493



		الرصيد النقدي

		98,609





