Stichting M.I.L.A.
Staat van baten en lasten 2017
Baten
inkomsten Ons Winkeltje
inkomsten schildersproject
inkomsten overige activiteiten
overige inkomsten

€
€
€
€

3.390,74
31.705,80
4.940,13
2.420,00

Lasten
kosten Ons Winkeltje
kosten schildersproject
kosten overige activiteiten
bestuur- en vergaderkosten
overige kosten

€
€
€
€
€

2.867,04
31.377,70
6.434,79
399,75
1.196,13

TOTAAL

€

42.456,67

TOTAAL

€

42.275,41

positief saldo 2017

€

181,26

Beschrijving van en eisen aan de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten geeft het overzicht van de financiele gebeurtenissen in het betreffende jaar.
Bij de staat van baten en lasten moet een toelichting op de verschillende posten worden gegeven.
De staat van baten en lasten moet ondertekend worden door alle leden van het bestuur van de stichting en moet zeven jaar bewaard worden.

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017
Baten
# Ons Winkeltje: inkomsten bestaan uit de bedragen die op de bank zijn gestort. Dat is het verschil tussen de inkomsten uit verkoop en donaties
minus de aanschaf van koffie, thee, e.d. voor gebruik door bezoekers en vrijwillige medewerkers in Ons Winkeltje.
Van de gemeente Lelystad is subsidie ontvangen voor de aanschaf van stoelen.
# Schildersproject: inkomsten bestaan uit eigen bijdrage bewoners en gedeclareerde kosten bij de gemeente Lelystad.
# Overige activiteiten: inkomsten betaan uit eigen bijdragen deelnemers, sponsoring en gedeclareerde kosten bij de gemeente Lelystad
voor de projecten: moestuin; voetbalacademie; jongerencentrum M.I.L.A.; mozaiekproject 50 jaar Lelystad; winter wonder brunch.
# Overige inkomsten: deze beataan uit donaties en een biijdrage van het Oranjefonds.
Lasten
# Ons Winkeltje: gas; water; electriciteit; huur opslagruimte; aanschaf kledingrekken; verbruiksartikelen.
# Schildersproject: betalingen aan schildersbedrijf; 3 maanden huur opslagbox; declaraties medewerkers stichting M.I.L.A.; cadeaubonnen/bedankje vrijwilligers; korte film.
# Overige activiteiten: gemaakte kosten voor de uitgevoerde projecten (zie Baten).
# bestuur- en vergaderkosten; gedeclareerde reis- en telefoonkosten; aanschaf kantoorartikelen en visitekaartjes; uitje vrijwilligers.
# Overige kosten: betalingsverkeer; ICT; aanschaf inventaris (kantinestoelen); stortingen op spaarrekening.
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