گزارش مالی نیمه اول سال 1398
فعالیت موسسه در سال  1398با مبلغ 22میلیون تومان آغاز شد .این مبلغ مربوط به مجموعه اهداهای
مالی بود که در سال گذشته انجام گرفت.
درآمدهای موسسه ی مهرپویان سبز اندیشه در سال  1398از  4منبع زیربوده است.
 .Iاهدای مالی خیرین موسسه
 .IIپرداخت حق عضویت اعضا
 .IIIمشارکتهای محلی
 .IVاهدای مالی سازمان های دولتی
در سال  1398پرداختی موسسات دولتی مربوط به سازمان بهزیستی و شهرداری بوده است
که مبالغ اهدایی به ترتیب  20میلیون تومان در نیمه اول سال و  10میلیون تومان در نیمه
دوم سال بوده است.

درآمدها

مبلغ به تومان

اهدای مالی اعضا

36000000

حق عضویت اعضا

1100000

مشارکتهای محلی

5800000

اهدای مالی موسسات دولتی

20000000

مجموعه هزینه های انجام گرفته در موسسه طیف گسترده ای دارد که برای بررسی ساده تر به 6
دسته ی زیر تقسیم می شود.
هزینه های موسسه ی مهرپویان سبز اندیشه شامل موارد زیر می شود:
 .Iهزینه های آموزشی-اداری
 .IIتجهیزات و وسایل کارگاه های مختلف اعم از خیاطی ،آرایشگری و ...
 .IIIهزینه ی حقوق و ایاب ذهاب مربیان
 .IVهزینه های مربوط به تهیه وسابل سرمایش،گرمایش و نگه داری مرکز
 .Vهزینه قبوض
 .VIهزینه اجاره

-1هزینه های آموزشی اداری شامل کلیه ی هزینه های انجام شده برای خرید وسایل و کتب کمک
آموزشی ،هزینه های مربوط به تهیه لوازم التحریر و هزینه های زیراکس ،هزینه های مربوط به
تجهیز کتابخانه و ......می باشد.
-2تجهیزات و وسایل کارگاه ها شامل کلیه ی هزینه های مربوط به ملزومات خریداری شده برای
کالس ها و کارگاه های مختلف بوده است.
 -3هزینه های مربوط به نگه داری مرکز شامل کلیه ی هزینه های مربوط به تجهیز مرکز و کالس
ها ،هزینه های مربوط به تهیه وسایل سرمایش و گرمایش و  .....می باشد که مربوط به حفظ و نگه
داری مرکز می باشد.

انواع هزینه ها

مبلغ(تومان)

هزینه های آموزشی-اداری

4000000

هزینه های تجهیز ،نگه داری و تامین سرمایش و گرمایش
مرکز

6000000

هزینه ملزومات خریداری شده برای کلیه ی کالس ها

4000000

هزینه اجاره

6500000

هزینه حقوق و ایاب ذهاب

1500000

هزینه قبوض

600000

