Financieel jaarverslag 2015 en Begroting 2016
Financieel jaarverslag 2015
Inkomsten en uitgaven
•
•
•
•

Ontvangen giften
1
Kosten Stichting
2, 3
Afdrachten instanties Israël
4
Verschil inkomsten – uitgaven :

€ 32.536,53
€ 674,19
€ 37.000,00
€ 5.137,66 -

Balans
•
•
•
•

Totaal saldi 1-1-2015
€ 5.935,25
Totaal saldi 31-12-2015
€ 797,59
Interen Balans:
€ 5.137,66 (De stichting heeft geen goederen in bezit die een balanswaarde vertegenwoordigen.)

Toelichting
1
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit representatiekosten; ontwerp en reproductie folders, vertalen van een
video voor op website en betalingskosten.
De kosten van de stichting bedragen circa 2,1% van de ontvangen gelden. De stichting blijft hiermee ruim
onder het maximum van 10% dat vereist is om de ANBI-status te behouden.
2

De “Afdracht instanties Israël” is gedaan aan twee organisaties die zich bezig houden met de opvang van
verslaafden in Israël. Een organisatie steunt direct het werk van Dov Bikas en zijn Aviv Ministry. De andere
organisatie in betrokken bij de opvang van vrouwen en werkt nauw samen met Dov Bikas.
3

Dit bedrag van € 37.000 is inclusief een post van € 3.214,86 die voortvloeit uit ontvangen giften in 2014.

4

Er is € 5 137,66 meer uitgegeven dan ontvangen is. Redenen hiervoor:
• Na de laatste afdracht in het boekjaar 2014 is in dat jaar nog € 3 214,86 ontvangen voor afdracht. Dit
bedrag is opgenomen in het startsaldo van 1-1-2015 en in de loop van 2015 afgedragen.
• Bij het bepalen van de omvang van de laatste afdracht aan de doelen in Israël, is een prognose gemaakt
van nog verwachte ontvangsten in 2015. Helaas zijn deze inkomsten achtergebleven bij de verwachting.
Hierdoor is onze balanspositie circa € 2000 minder dan voorzien was.

Begroting 2016
Deze begroting betreft het kalenderjaar 2016.
Voor deze begroting wordt uitgegaan van een status quo ten opzichte van 2015.
Omdat de stichting afhankelijk is en blijft van giften is een accurate inschatting van de inkomsten moeilijk.
•
•
•
•

Inkomsten
Aanvulling reserves
Onkosten
Beschikbaar voor afdracht

€ 35 000,€ 3 000,€ 1 000,€ 31 000,-

1

