Financiële verantwoording

2016

6 februari 2017

Resultaten 2016
Overzicht van de giftenrekeningen
projectnaam

saldo 1/1

UCCF projecten
Kakuuto maaltijden
Home farming dieren
Home farming Coffee
Fortune Coffee
Solar project
Muskietennetten
Afripads

€
€
€
€
€
€
€
€

39.097,29
1.207,47
1.308,77
3.363,50
1.172,40
2.787,83
1.626,57
124,35

totalen

€

ontv.
€
€
€

uitg.

saldo 31/12

€
€
€

8.243,43 € 13.371,41 €
2.392,53 € 3.600,00 €
1.310,00 €
€
€
€
11.239,32
€
85,00 € 1.075,00 €
50,00
€

33.969,31
2.618,77
3.363,50
1.172,40
14.027,15
636,57
174,35

50.688,18 €

23.320,28 € 18.046,41 €

55.962,05

toelichting
UCCF projecten
Kakuuto maaltijden
Home farming
Solar project
Muskietennetten
Afripads

(bijdragen aan) projecten, bijdrage maaltijdenproject Kakuuto
bijdrage CHM en Muyenga Nursery school
ondersteuning maaltijdenverstrekking op de scholen in
Kakuuto
verstrekken van dieren en/of koffieplanten aan sponsorgezinnen uitgevoerd door CHM
Spaardoel van de Mwangazatour 2016; het voorzien van
solarlampen in gezinnen
ter voorkoming van malaria
maandverband project.

Resultaat kindsponsoring
mutaties
netto bijdrage € 2,00 per kind per maand
sponsorkosten
sponsorkosten voor eigen rekening
UCCF bijdrage kerstgift
saldo resultaat negatief

ontvangsten
€ 19.838,00
€
€
€

9.305,37
15.689,47
3.065,00

€ 28.059,84 €

28.059,84

€

totalen

aantal gesponsorde kinderen

uitgaven

1 januari
31 december

8.221,84

796
983

netto bijdrage
sponsorkosten
sponsorkosten eigen
rekening
UCCF kerstbijdrage

bedrag dat UCCF reserveert voor noodzakelijke
sponsoruitgaven
uitgaven voor porto, drukwerk, printertoners e.d.
UCCF betaalt de sponsorbijdrage door als een sponsor
stopt, als niet kan worden geïncasseerd
e.d.
voor kinderen die geen kerstgift van hun sponsor
ontvangen, geeft UCCF een kerstgift

Ontvangsten en uitgaven Stichting
mutaties
Giften voor UCCF
Donateurs
rente opbrengst 2016
Opbrengst Goede Doelshop
Overige opbrengsten
Administratiekosten
Publiciteitskosten
Beheerskosten
Diverse kosten
Bankkosten
Resultaat positief
totalen

ontvangsten
€ 5.442,74
€
380,00
€
416,33
€
677,75
€ 1.070,13

uitgaven

€
476,00
€
665,39
€
815,04
€
102,94
€ 2.006,47

€

€ 3.921,11
7.986,95 € 7.986,95

toelichting enkele posten
giften UCCF
giften waaraan niet een speciale bestemming is gegeven
overige opbrengsten
concertontvangsten van onze ambassadeurs, kleine
bedragen van You BeDo e.d.
Beheerskosten
WA verzekering, postbuskosten, lidmaatschap
stg Missie Nederland
Diverse kosten
kleine kosten, reiskosten e.d.
Bankkosten
kosten van het gebruik van onze bankrekeningen

Resultaat Mwangazatour 2016
concertopbrengsten -/- tourkosten
resiltaat CD's: verkoop -/- produktiekosten
resultaat souvenirs: verkoop -/- inkoop
totaal resultaat

-/- € 11.907,18
-/- € 13.141,22
+ €
5.766,99
€ -19.281,41

Jaarresultaat 2016
Resultaat Kindsponsoring
Resultaat Stichting
Resultaat Mwangazatour
Totaal

€ 8.221,84 neg
€ 3.921,11 pos
€ -19.281,41 neg
€ -23.582,14

balans per 31 december 2016
rekeningen
liquide middelen
Spaarrekening
debiteuren
Resultaat 2016
Totalen

bedrag

rekeningen
19.034,84 eigen vermogen

€
€ 130.079,82 Giften UCCF projecten
€
1.972,40 Sponsorgelden

Derdengelden
€ 23.582,14 Egalisatie sponsorgelden
Saldo overlopende posten
€ 174.669,20 Totalen

het nadelig saldo 2016 wordt afgeboekt op het eigen vermogen.
er resteert dan
€
10,12

bedrag
€
€
€
€
€
€
€

23.592,26
55.962,05
6.332,50
5.655,00
82.994,00
133,39
174.669,20

