FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2016 EN BEGROTING 2017
STICHTING COLT-CAMBODIA NEDERLAND
Vooruitlopend op publicatie van de jaarrekening verschaft onderstaand overzicht,
op basis van voorlopige cijfers, een beeld van de financiele situatie van de Stichting.
De Nederlandse stichting verleent financiele steun aan COLT in Cambodja.
Deze steun is mogelijk door donaties van particulieren, instellingen en bedrijven.
Elke maand wordt er geld overgemaakt ter dekking van de lopende kosten.
Maandelijks wordt een financieel rapport verstrekt dat wordt beoordeeld en
gecontroleerd door het stichtingsbestuur in Nederland.

BATEN
Donaties en giften
Renteopbrengsten
Donatie nieuwbouw

LASTEN
Exploitatiekosten Cambodja
Kosten Nieuwbouw
Kantoorkosten
Accountantkosten
Algemene kosten
Bankkosten

BUDGET 2016
€ 60.000
€ 25.000

REALISATIE 2016
€ 66.180
€ 33,23
€ 35.585

€ 85.000

€ 101.798

€ 100.035

€ 89.250
€ 69.850
€ 4.000
€ 900

€ 59.237
€ 21.496
€ 226
€ 908
€ 1.071
€ 760

€ 94.639
0
€ 300
€ 950
€ 1.500
€ 750

€ 83.698

€ 98.139

p.m.

€ 164.000

BUDGET 2017
€ 100.000
€ 35,00
€0

Toelichting:
De realisatie cijfers 2016 zijn voor vaststelling van de jaarrekening door de accountant.
Het jaarverslag van onze stichting, inclusief de jaarrekening, zal later dit jaar verschijnen
op de website.
De exploitatiekosten van COLT Cambodja lagen dit jaar wederom ruim binnen de begroting.
Dit komt doordat er ter plaatse wederom vele giften en goederen zijn gedoneerd
waardoor er minder behoefte aan geld vanuit Nederland was.
Bij het budget 2017 voor de Exploitatiekosten Cambodja is rekening gehouden met een
dollarkoers van $1,0883
De kosten voor nieuwbouw 2017 zijn nu op €0 gezet, omdat de bouw in de afrondende fase is
beland en er voorlopig geen geld voor nieuwbouw meer nodig zal zijn.

STICHTING COLT CAMBODJA
Budget
2016

Actual
2016

Budget
2017

Staff costs
Housing/maintenance/utilities
Shelter supplies
Food
Clothing/medical care
Daycare*
Education
Training
Administrative costs
Miscellaneous

$23.510,00
$4.656,00
$2.580,00
$14.880,00
$3.900,00
$5.000,00
$19.020,00
$5.680,00
$14.520,00
$2.640,00

$24.047,00
$3.427,00
$2.606,00
$13.619,00
$3.000,00
$2.729,00
$13.437,00
$4.038,00
$15.268,00
$4.724,00

$29.360,00
$10.800,00
$1.260,00
$14.340,00
$2.880,00
$4.220,00
$14.520,00
$6.860,00
$15.636,00
$3.120,00

Total costs

$96.386,00

$86.895,00

$102.996,00

Toelichting
Als gevolg van donaties in goederen en geld ter plaatse kwamen de werkelijke kosten
wederom lager uit dan de begrote. Vele huishoudelijke zaken waren in het jaar ervoor
reeds aangeschaft. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de aankoop van voeding
waardoor ook deze iets lager is uitgevallen.
Nieuw is toegevoegd de Daycare, omdat we dit nu als eigen onderdeel willen zien.
Omdat er na vele jaren geschoven is in het administratiesysteem geeft het nu weer
een actueel beeld van hoe het project op dit moment wordt gerund.

