Financieel jaarverslag 2016
INKOMSTEN.
Donaties
Sponsors
Administratiekosten
Lufunonihuis
Saldo
Totaal

UITGAVEN.
€ 16.093,57
€ 26.887,27
€
425,00
€
30,00
€
5787,98
__________
€ 49.223,82

MES
Onkosten
Overig
Bankkosten

€ 45.000,00
€ 2.074,12
€
1965,00
€
184,70
____________

Totaal

€

49.223,82

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL JAARVERSLAG.
INKOMSTEN:
SPONSORS:
Gelden die door sponsors overgemaakt zijn voor de jaarlijkse schoolgelden, schooluniformen
en schoolmaterialen voor kinderen uit Zuid-Afrika.
Er zijn sponsors die voor meerdere jaren sponsorgeld hebben overgemaakt. Dit geld is wel in
dit boekjaar ingeboekt, maar wordt pas later uitgegeven, hierdoor is het Ikusasa banksaldo
hoger.
Met regelmaat wordt er door afvaardiging van het bestuur een reis gemaakt naar Zuid-Afrika
om te zien hoe gelden besteed worden en de voortgang te bespreken. Deze reis wordt niet bij
Ikusasa gedeclareerd.
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.
Tijdens de reis van Ikusasa, naar Zuid-Afrika, zal worden bekeken op welke manier en
waaraan deze gelden besteed kunnen gaan 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 )
ADMINISTRATIEKOSTEN:
Dit bedrag wordt ontvangen via de sponsors bij hun betaling voor het sponsorschap.
Het geld dat hiervoor gedoneerd wordt gebruikt Ikusasa om de administratieve onkosten in
Zuid-Afrika betalen.

UITGAVEN:
MES:
Mes regelt voor Ikusasa de aanschaf en betaling van de jaarlijkse schoolgelden,
schooluniformen en schoolmaterialen voor kinderen uit Zuid-Afrika.
ONKOSTEN:
Dit zijn o.a.: kopieer- en verzendkosten van de Ikusasakrant aan sponsors die geen computer
ter beschikking hebben en de verzendkosten van de informatie van de kinderen, die 1x per
jaar naar de sponsors wordt gestuurd. Onkosten gemaakt tijdens werk reis in Zuid-Afrika.
Aflossing lening Koningskerk.
BANKKOSTEN:
Kosten die door de RABOBANK in rekening gebracht worden voor het hebben en gebruiken
van een account. Voor overmaking naar Zuid-Afrika moeten extra kosten betaald worden,
deze kosten neemt Ikusasa voor haar rekening.
SALDO:
Dit bedrag staat als reserve voor onverwachte onkosten. Er zijn sponsors die voor meerdere
jaren sponsorgeld hebben overgemaakt dit geld is wel in dit boekjaar ingeboekt, waardoor het
saldo hoger is.

