Jaarrekening Stichting Kinderhulp Sri Lanka
Boekjaar 2017

Periode 1 januari 2017 - 31 december 2017

Balans per 31 december 2017
Bezittingen

Debet

1. Debiteuren
2. Overlopende posten
3. Tussenrekening
4. Liquide middelen ( Kasgeld )
* Rekening Courant
* Spaarrekening

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.887,48
€ 2.567,19
€ 4.454,67

Totaal

€ 4.454,67

Schulden

Credit

Resultatenrekening per 31 december 2017
Kosten
1. Exploitatiekosten
* Bankkosten
* Kraamhuur Wereldwijd LoZ
* Website Smallhold BV
2.Sponsorgezinnen jaarbijdrage + medicatie
3. Naaischool diverse kleine spullen
4. Naaischool nieuwe naaimachine
5. Naaischool opleidingen ondersteuning
6.Visaka kindertehuis diverse onderhoud en beheer
7. Visaka tafels en banken
8. Visaka maaltijden etc. voor feestjes
9. Visaka nieuwe pomp en wasmachine
10. Nachtbewaking Visaka
11. Voedselpakketten sponsorgezinnen
12. Rolstoel met toebehoren
13. Tuinonderhoud Visaka
14. Vervoerskosten sponsorgezinnen
15. Bijdrage bouw 2 huisjes sponsorgezinnen
16. Sujatha elders home
17. Watersnood hulp landinwaarts
18. Cursus website onderhoud

Debet
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Opbrengsten

Credit

€ 56,00 1. Vaste donateurs
€ 25,00 2. Incidentele giften bank
€ 18,15 3. Eenmalige bijdrage per kas
€ 1.530,62
€ 165,00
€ 210,00
€ 1.200,00
€ 1.100,00
€ 700,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 270,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 4.000,00
€ 180,00
€ 1.200,00
€ 85,00
onttrokken aan reserve
€ 11.739,77

Besteed

€ 2.493,50
€ 4.762,46
€ 700,00

€ 7.955,96
€ 3.783,81
€ 11.739,77

Toelichting op de jaarrekening van 2017
Het jaar is begonnen met een batig saldo van € 8238,48
De bankkosten zijn net als voorgaande jaren maandelijks ca €10,-- waarvoor we dit jaar een compensatie hebben gekregen
van € 63,90 waardoor de werkelijke kosten op € 56,00 uitkomen.
Kosten website blijven identiek omdat we alleen de kosten voor registratie betalen. Hostkosten worden nog steeds gesponsord.
Festival wereldwijd blijven we bezoeken om terugkoppeling te geven naar de lokale bevolking. Kraamhuur is nog steeds €25
De bijdrage naar sponsorgezinnen is fors toegenomen omdat we 2 gezinnen een extra toelage hebben gegeven
zodat zij een grote noodzakelijke verbetering aan hun huis konden doorvoeren.
Voor de naaischool zijn kosten gemaakt voor een nieuwe profesionele machine en een onderhoudscontract
Tevens hebben we voor de continuíteit een vaste bijdrage per maand afgesproken waarvoor extra sponsors zijn aangetrokken.
We hebben op incidentele basis gezinnen ondersteund met hulpmiddelen zoals een rolstoel en medicatie.
Visaka had een probleem met kinderen die 's nacht wegliepen. Tot de Buddhist Society zelf een regeling had hebben we
een nachtwacht ingezet. ( 3 maanden )
Medio 2017 was er een grote watersnoodramp door overstromende rivieren. We hebben een eenmalige bijdrage gedaan
om de arme gezinnen weer op weg te helpen.
Om zelf de website beter te gaan onderhouden is door een vrijwilliger een cursus gevolgd.
Sujatha elders home blijven we met hulpmiddelen ondersteunen. Het zijn onze directe buren waar ook kinderen zitten.
Het batig saldo is nu € 4454,67 wat een mooie reserve is voor toekomstige projecten.
We spreken dank uit aan al onze sponsors die het weer mogelijk gemaakt hebben ons mooie werk voort te zetten.

