
Ekonomisk rapport för bidrag från FUB 28.8 2012- 31.12 2012

Vi erhöll den 28.8 2011 1443.02 euro motsvarar 2822.26 KM

Resterande från utbetalningen i februari var 2,98 KM

Pengarna användes till en resa till Specialolympiaden i Sarajevo anordnad av OAZA

Från den 4-8 oktober. Vi tog med 21 deltagare som tävlade i sex olika grenar. De yngsta var 
överlyckliga över att få bo på hotell i fyra dagar och träffa nya vänner från olika delar av 
Bosnien, Serbien, Slovenien och Macedonien. Där var också representanter från SHIA.

Vi använde 670,00KM till resan

Vi betalade två telefonräkningar.Vi måste använda ert bidrag eftersom vi inte hade några 
andra pengar och behöver telefonen i vårt arbete.

Vi använde 380,KM

Som ni vet fortsätter vi vår dagliga verksamhet. Vårt huvudmål är köpa så mycket material vi 
kan så våra deltagare har något att göra i den dagliga verksamheten.

Vi använde 608,50 KM för att köpa material.

Med sorg vill vi berätta för er att en av våra medlemmar ett 12 årigt barn har avlidit,vi har 
också haft två medlemmar som har varit på sjukhus.

Vi använde 355 KM för besök hos dessa medlemmar.

Vi hade också en liten fest på föreningen.Vi bjöd in gäster från andra föreningar ,för bad, 
picknic och utflykt i stan.För alla de här aktiviteterna betalade vi 775,50

Bankprovisionen för perioden är 30.50 KM Vi har 2,98 KM kvar på kontot.



Erhållit i SVKR 12.000

                                                                                                     KM                       EUR          svkr c:a

Resa till  Sarajevo                                                                      670,00                  342,57        3400

Telefonräkningar                                         380,00                  194,29         1940

Material till verksamheten            608,50                  311,12         3100

Besök på sjukhus              355,00                  181,51          1810

Fest för Duvangruppen      775,50                  386,28          3860 

Bankprovision         30,10                   15,39             150 

Kvar på kontot           6,14                      3,14               31

                                                                 Summa 2.825,24 KM            1444,54 Euro 

___________________________________________________________________________ 

Tuzla den 6.12 2012

               Ordförande i föreningen

               U.G. Mammor till Handikappade barn TK Tuzla

                                                       Sajda Arnautovic´   

               

                                                  



FINANTIAL RAPPORT FOR FUB FUNDS

28.08.2012g. we recived  1.443,02 EUR   and that is 2.822,26 KM;  1 EUR = 1,9558 KM

On our account there was  2,98 KM left from first payment from february this year, 

2.822,26KM + 2,98  KM= 2.825,24 KM     1.443,02EUR +1,52EUR = 1.444,54 EUR

From recived funds we financed a trip to Special games in OAZA from 04. to 08. 10.2012g. and we 
spent 670,00 KM. We took 21 children that copeted in six different sports. Our youngest ones where 
more than happy for spending 4 days in a hotel, and made some new friends from all ower Bosnia, 
Serbia, Slovenia, and Macedonia and there where representatives of SHIA there. 

We payed 2 telephone bills, with total sum of 380,00 KM. We had to do it because we need the 
phone for our work.

As you know our workshops are still active. A main priority is to buy as much materials as we can, so 
our beneficiary hawe something to work with. We spent 608,50 KM for buying neaded materials.

With greef we inform you that we have one bad news, one 12 year old child died, and we have two 
hospitalized persons that we visited in hospital with our children. On that visits we spent 355,00 KM.

We had a little party at our association, we invited some guests from other associations, and we 
went to out slat lake with our childern , for some swimming, and took them to picknick around our 
city. For all those activities we spent  775,50 KM.

 Bank provision for period from 01.08.2012g. to 31.12.2012g  is  30,50 KM.

We have left on our account  2,98 KM.

                                                                                     KM                            EUR

                      Trip to Sarajevo                                  670,00   --------------    342,57                     

                      Telephone bill                                     380,00   --------------    194,29

                      Material for workshops                       608,50   --------------     311,12

                      Visit to hospital                                   355,00   --------------    181,51

                      Party for GOLUB group                     775,50   --------------    386,28

                      Bank provizion                                     30,10   -------------       15,39

                      Total left on our account                       6,14   ------------         3,14

___________________________________________________________________________ 

                         UKUPNO                                  2.825,24 KM   -------   1.444,54 EUR  

Tuzla 06.12.  2012g.                                                          President of association

                                                              U.G. ,,Mothers of handicapped chilldren“ TK Tuzla

                                                                                        Sajda Arnautović  


