Financieel Jaarverslag 2013.
INKOMSTEN.

UITGAVEN.

Sponsors
Donaties
Lufunonihuis
Administratiekosten

€ 25.870,74
€ 13.391,02
€
555,00
€
722,50

Totaal

__________
€ 40.539,26

MES
Lufunonihuis
Onkosten
Bankkosten
Saldo
Totaal

€ 32.122,00
€ 1.400,00
€ 3.770,13
€
263,01
€ 2.984,12
__________
€ 40.539,12

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG.
INKOMSTEN:
SPONSORS:
Gelden die door sponsors overgemaakt zijn voor de jaarlijkse schoolgelden, schooluniformen en
schoolmaterialen voor de Zuid-Afrikaanse kinderen.
Er zijn sponsors die voor meerdere jaren tegelijk het sponsorgeld overmaken. Dit geld wordt wel
per jaar ingeboekt, waardoor dit bedrag hoger ingeboekt staat en dus gereserveerd blijft staan
voor de komende jaren.
Jaarlijks maakt de voorzitter op eigen kosten een reis naar Zuid-Afrika en controleert daar of het
geld op de juiste manier besteed is.
De sponsorgelden zijn aftrekbaar van de belasting. (Nadere toelichting bij Donaties)
DONATIES:
Diverse sponsors geven giften met de mededeling “ Te besteden naar eigen inzicht “.
Ook van diverse kerken krijgt Ikusasa donaties.
Dit jaar zijn van sponsors en kerken behoorlijk grote bedragen ontvangen.
Tijdens de reis van de voorzitter, naar Zuid-Afrika, in 2014 zal zij gaan bekijken op welke
manier en waaraan dit geld besteed kan worden.
Ikusasa is een ANBI-erkende stichting, waardoor giften aan Ikusasa aftrekbaar zijn van de
belasting.
Op de site van de Belastingdienst is in het ANBI register de bevestiging hiervan te zien.
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/)

LUFUNONIHUIS:
Er zijn voor het Lufunonihuis giften ontvangen om het huis te renoveren en in te richten.
Ook in 2012 waren voor dit project al diverse giften ontvangen.
Deze verbouwing is nu afgerond. Er zijn plannen om een nieuw huis naast het bestaande
Lufunonihuis te bouwen.
Ook deze giften zijn aftrekbaar van de belasting.

ADMINISTRATIEKOSTEN:
Dit bedrag komt binnen via de sponsors bij hun betaling voor het sponsorschap.
Daaruit worden onkosten in Nederland en Zuid-Afrika betaald.

UITGAVEN:
MES:
Schoolgeld, schooluniformen en schoolmaterialen voor de kinderen. MES regelt dit voor Ikusasa
in Zuid-Afrika.
LUFUNONIHUIS:
Kosten voor opknappen, inrichten en onderhoud van het Lufunonihuis.
ONKOSTEN:
Dit zijn o.a.: kopieer- en verzendkosten, kosten voor inktcartridges van de Ikusasakrant,
reisverslagen en informatie van kinderen aan sponsors die geen computer ter beschikking
hebben.
Laptop, deze is aangeschaft voor de stichting om tijdens de reis naar Zuid-Afrika gegevens te
kunnen controleren en nieuwe gegevens ter plekke in te kunnen voeren.
Onkosten gemaakt tijdens werkreis in Zuid-Afrika, specifiek voor het adoptie-project.
Aflossing lening van Koningskerk.
BANKKOSTEN:
Kosten die door de Rabobank in rekening gebracht worden voor gebruik in Nederland.
Tevens moet er voor overmaking naar Zuid-Afrika extra kosten betaald worden, deze kosten
neemt Ikusasa voor haar rekening.
SALDO:
Dit bedrag staat als reserve voor onverwachte onkosten.

