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تقرير جمعية السيدات لرعاية الطفل

للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2008 


كان رصيد الجمعية في اول السنة في البنك والصندوق 359,767 شيقل،  وخلال العام حصلت الجمعية على هبات وتبرعات بمبلغ 98,985 شيقل، وإيرادات لجان بقيمة 14,537 شيقل، ودخل الجمعية إيرادات، شملت إيرادات مخيم صيفي بقيمة 7,423 شيقل، واشتراكات بقيمة 7,520 شيقل، وإيجارات بقيمة 51,250 شيقل، ومبيعات بقيمة 265,620 شيقل، وفوائد بنكية بقيمة 2,940 شيقل، وإيرادات أخرى بقيمة 3,388 شيقل، إذ بلغ مجموع تبرعات وإيرادات الجمعية 451,663 شيقل.

وخلال العام المنصرم كانت بضاعة أول المدة بقيمة 86,365 شيقل، ومشتريات بقيمة 117,293 شيقل، بالتالي أصبحت قيمة البضاعة المتاحة للبيع 203,658 شيقل، وبضاعة أخر المدة بقيمة 110,923 شيقل، مما أنتج تكلفة بضاعة مباعة بقيمة 92,735 شيقل، وبالتالي تصبح قيمة الإيرادات والتبرعات بعد خصم تكلفة البضاعة المباعة 358,928 شيقل، ودفعت الجمعية مصاريف ادارية من رواتب واعلان واجرة مقر وكهرباء ومياه وقرطاسية واستشارات وغيرها مبلغ 363,273 شيقل، وكانت قيمة الاستهلاك 26,991 شيقل، وبالتالي مجموع المصاريف والاستهلاك 390,264 شيقل، وعلى ذلك تزيد قيمة المصاريف عن الإيرادات بواقع 31,336 شيقل، ويضاف لهذا المبلغ قيمة الاستهلاك 26,991 شيقل، ويطرح منه قيمة الزيادة في المستحقات والذمم المدينة بقيمة 12,649 شيقل، كما ويطرح منه الزيادة في قيمة البضاعة بقيمة24,558 شيقل، ويطرح منه الانخفاض في تعويض نهاية الخدمة بقيمة 4,335 شيقل، ويطرح منه الانخفاض في المصاريف المستحقة بقيمة 600 شيقل، ويطرح منه شراء الأصول بقيمة70521شيقل، حيث يصبح صافي التغيير النقدي خلال العام ما قيمته 117,008سالب، ويضاف إليه رصيد أول المدة بمبلغ 359,767 شيقل، ليصبح رصيد الجمعية نهاية السنة قيمته 242,759 شيقل، كما يظهر في الجدول التالي:

		البيان

		المبلغ بالشيكل



		رصيد بداية السنة من الاموال

		359,767



		يضاف إلى الرصيد ما ورد خلال العام 

		



		تبرعات وهبات 

		98,985



		ايرادات المخيم الصيفي

		7,423



		ايجارات

		51,250



		مبيعات

		265,620



		اشتراكات

		7,520



		ايرادات لجان

		14,537



		ايرادات اخرى

		3,388



		فوائد بنكية

		2,940



		مجموع الإيرادات والتبرعات خلال العام

		451,663



		

		



		تكلفة البضاعة المباعة

		



		بضاعة اول المدة

		86,365



		المشتريات

		117,293



		بضاعة متاحة للبيع

		203,658



		بضاعة اخر المدة

		110,923



		تكلفة البضاعة المباعة

		92,735



		

		



		صافي الإيرادات بعد خصم تكلفة البضاعة المباعة

		358,928



		

		



		المصاريف

		



		المصاريف الإدارية والعمومية

		363,273



		استهلاك السنة الحالية

		26,991



		اجمالي المصاريف

		390,264



		

		



		صافي الرصيد في نهاية السنة (عجز)

		(31,336)



		

		



		يضاف الاستهلاك

		26,991



		ذمم مدينة

		(12,649)



		بضاعة

		(24,558)



		تعويض نهاية الخدمة

		(4,335)



		مصاريف مستحقة

		(600)



		ويطرح شراء الأصول 

		(70521)



		 يصبح صافي التغيير في النقد خلال العام 

		(117008)



		يضاف رصيد أول المدة 

		359,767



		الرصيد النقدي

		242,759





