
 

REPORT ON REVENUES AND EXPENSES OF S.A.R.A CHARITY ASSOCIATION IN 2011 

REVENUES: 

2010 balances forward from checking and saving        $     9,516.64 

Donations            $ 105,413.74 

Sales of vitamins and phone cards         $   17,183.00    

Interest and refund from credit         $        552.49 

Phone cards and vitamins remain         $   10,904.00 

Fundraisings            $   10,089.00 

Total revenue                      $  153,658.87  

EXPENSES: 

Assistant grants for the lepers, orphans, disable children, and clinics in Vietnam   $  68,280.00 

Disable people in Viet Nam          $       500.00 

Fundraising expenses             $    4,153.00 

Purchase of camera & office supplies               $       281.53 

Printing and PO Box, postal          $  10,312.58 

Postal             $    1,863.30 

Advertisements on Radio          $    3,400.00 

Bank fees            $       598.29 

Currency adjustment           $         45.15 

Money transfer fees           $       216.00 

Raffle license and fees          $       355.00 

Cost of goods (Purchase of sign, vitamins, phone cards)                 $  22,911.30 

Miscellaneous            $       120.00 

Return check for donor          $     3,650.00   

Total expenses                                              $116,686.15 

***Money sent to VietNam for expenditure*** 

1-Purchase of rice, oil, sugar…vitsit lepers 2011       $   9.780.00 

2-Purchase of rice for Hue, Nghe An, Quang Binh,Thanh Hoa, Bac Ninh    $ 13,500.00 

3-Purchase of Jacket, blanket, sugar, oil… net in preparing for 2012 visit lepers   $ 25,000.00 

4-Purchase of rice for lepers, orphan children, handicapped      $ 20,000.00 

Balances remain in checking and saving on December 31, 2011: 

$  1,074.13  + $  24,994.59 = $  26,068.72 

 



 

BÁO CÁO CHI THU CỦA HỘI SARA NĂM 2011 

TIỀN THU 

Tiền saving và checking còn lại của năm 2011       $       9,516.64 

Tiền của hội viên và ân nhân đóng góp năm 2011                  $   105,413.74 

Tiền bán thuốc dược thảo & thẻ điện thoại (tiền lời thuốc $4,103.00+thẻ điện thoại $ 200.00)       $     17,183.00 

Tiền lời trong bank saving& refund from credit card     $          552.49 

Thuốc dược thảo & thẻ điện thoại còn lại        $     10,904.00 

Tiền còn lại gây quỹ mua dụng cụ y khoa cho Huế       $     10,089.00 

Tổng Cộng             $   153,658.87 

TIỀN CHI 

Xin lễ cho ân nhân             $        120.00 

Tiền chi phí trong bữa tiệc gây quỹ mua dụng cụ y khoa        $     4,153.00 

Lệ phí license và giấy phép của Hội                        $        355.00 

Mua mực in, giấy dán thư, internet           $    281.53 

Lệ phí in báo cáo,in đặc san gởi hội viên và ân nhân, lệ phí PO Box,  poster    $   10,312.58 

Lệ phí gởi thư cho hội viên và ân nhân, mua tem        $     1,863.30 

Lệ phí quảng cáo trên đài Radio           $     3,400.00 

Lệ phí bảo quản hàng tháng của saving và checking, check trả lại      $        598.29 

Tiền chệnh lệch CANADA            $          45.15 

Tiền mua dược thảo, mua thẻ điện thoại,          $   22,911.30 

Trả tiền lại cho ân nhân            $     3,650.00 

Tiền của ân nhân gởi cho người khuyết tật                    $        500.00 

Tiền gởi về VN             $   68,280.00 

Lệ phí gởi  tiền về VN            $        216.00  

Tổng cộng            $   116,686.15 

**TIỀN GỞI VỀ VN** 

    1- Mua gạo, kẹo, đường bột ngọt, dầu ăn thăm vào đầu năm  2011      $     9.780.00 

       2-Mua gạo cho khuyết tật ở Huế, Nghệ An, Quảng Bình,Thanh Hoá, Bắc Ninh    $   13,500.00 

 3-Mua áo ấm, mền và mọi thứ đi thăm người cùi, khuyết tật năm 2012     $   25,000.00 

 4-Mua gạo cho người cùi và khuyết tật, viện mồ côi                   $   20,000.00 

 

Tiền còn lại trong checking và saving 2011 là: 

$  1,074.13  + $  24,994.59 = $  26,068.72 

 

 


