
ACTIVA

Vorderingen op korte termijn
    Te ontvangen giften -2.000,00 633,03
    Uitbetaalde voorschotten volgend jaar 543,07 495,02
    Overige vorderingen op korte termijn 1,39 32,41
Totaal Vorderingen op korte termijn -1.455,54 1.160,46

Liquide middelen
    ING betaalrekening 15.899,15 8.138,13
    ING spaarrekening 5.186,80 5.180,62
    Kas 100,00 100,00
Totaal Liquide middelen 21.185,95 13.418,75

TOTAAL ACTIVA 19.730,41 14.579,21

PASSIVA

Schulden op korte termijn
    Nog uit te betalen budgetten 8.935,37 5.563,37
    Reserve kosten lopend schooljaar 0,00 0,00
    Te betalen kstn. en vooruitontv. bedr. 784,15 32,18
Totaal Schulden op korte termijn 9.719,52 5.595,55

Eigen vermogen
    Eigen vermogen ultimo vorig boekjaar 8.983,66 11.225,33
    Resultaat boekjaar 1.027,23 -2.241,67 
Eigen vermogen ultimo boekjaar 10.010,89 8.983,66

TOTAAL PASSIVA 19.730,41 14.579,21
0,00
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31-12-2018 31-12-2017



Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk Begroting Verschil
INKOMSTEN

Donaties 19.898,25 13.495,00 6.403,25 16.411,31 16.325,00 86,31

Overige inkomsten 655,29 1.115,00 -459,71 1.707,85 915,00 792,85

Schenking 505,00 120,00 385,00 120,00 0,00 120,00

Verkoop 837,65 450,00 387,65 468,00 450,00 18,00

TOTAAL INKOMSTEN 21.896,19 15.180,00 6.716,19 18.707,16 17.690,00 1.017,16

UITGAVEN

Algemene kosten 90,75 345,00 -254,25 225,99 345,00 -119,01 

Allowance 2.808,86 3.903,00 -1.094,14 5.102,87 5.197,00 -94,13 

Bankkosten 234,28 270,00 -35,72 262,21 270,00 -7,79 

Diversen 0,00 50,00 -50,00 106,51 50,00 56,51

Kosten contactpersonen 295,17 330,00 -34,83 316,14 600,00 -283,86 

Kosten verkoop 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 

Onderwijs 10.294,73 10.956,00 -661,27 10.867,97 12.108,00 -1.240,03 

Niet-onderwijsprojecten 7.145,17 330,00 6.815,17 4.067,14 360,00 3.707,14

Noodhulp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL UITGAVEN 20.868,96 16.284,00 4.584,96 20.948,83 19.030,00 1.918,83

RESULTAAT 1.027,23 -1.104,00 2.131,23 -2.241,67 -1.340,00 -901,67 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2018

2018 vergelijkende cijfers 2017



Toelichting op de balans per 31-12-2018 van Stichting Kleofas

Vorderingen op korte termijn
De te ontvangen giften bestaan uit donaties van donateurs die gespreid over het Filipijnse
schooljaar (juni t/m maart) betalen. In dit financieel verslag worden de kosten en baten van
een Filipijns schooljaar toegerekend aan het kalenderjaar waarin dat schooljaar begint.
Het negatieve bedrag houdt in dat één donateur al voor het schooljaar 2019-2020 heeft betaald.

Uitbetaalde voorschotten volgend jaar zijn feitelijk overschotten op de studiebudgetten uit studie-
jaar, die ingezet worden als budget voor het volgend schooljaar.

De post overige vorderingen bestaat uit bankrente.

Schulden op korte termijn
De post Te betalen budgetten ontstaat doordat in dit verslag de kosten van het Filipijnse schooljaar
(juni t/m maart worden verantwoord in het kalenderjaar waarin dat schooljaar is gestart. Ultimo
boekjaar moet vaak nog een deel van de studiebudgetten uitbetaald worden.

Te betalen kosten zijn de bankkosten 4e kwartaal 2018 en uit een reservering voor een mogelijke verhoging
van de benodigde budgetten voor een aantal studenten.

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018 van Stichting Kleofas

Inkomsten
Stichting Kleofas maakt onderscheid tussen donaties (giften van particulieren), schenkingen (giften van bedrijven en
organisaties), verkoop (inkomsten uit de verkoop van kleine goederen op markten en manifestaties, etc.) en overige
inkomsten.
In 2018 bestaan deze overige inkomsten uitbankrente,  de opbrengst van loterijen en van een statiegeldactie.

Algemene kosten
Dit zijn de organisatiekosten van de stichting.

Allowance
Dit is het deel van de studentenbudgetten voor kosten die niet direct met studie te maken hebben. Het gaat om
huisvesting, vervoer en eten.

Bankkosten
Deze post bestaat ruim 40% uit internationale overschrijvingskosten en verder uit regulieren kosten voor
een zakelijke bankrekening.

Kosten contactpersonen
Dit zijn de kostenvergoedingen die aan de meeste Filipijnse vrijwilligers wordt betaald, voor de kosten die zij
maken voor het beheren en ondersteunen van de studenten. Het gaat om PHP 6.000 of EUR 100 per jaar per
vrijwilliger.

Kosten verkoop
Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het verkopen van kleine artikelen, bijvoorbeeld de huur van een kraam.

Onderwijs
Dit zijn de studiekosten van de ondersteunde studenten.

Niet-onderwijsprojecten
Stichting Kleofas ondersteunt samen met haar partner in de Filipijnen, Virlanie, één gehandicapte ex-student met
huisvestings- en medische kosten, zodat deze student zelfstandig kan wonen en werken.
Verder onderteunt Stichting Kleofas deels de onderhouds- en exploitatiekosten van het kindertheuis TMMR in
de provincie Bulacan. Een deel van de door Stichting Kleofas ondersteunde studenten wordt in TMMR
opgevangen. Deze ondersteuning is een initiatief van één van de donateurs van Stichting Kleofas en wordt geheel
door hem met donaties aan Stichting Kleofas gefinancierd.
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