
1 - Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2015

Balans 31 december 
2015
Op rekening 7.605,26 eigen vermogen 11.845,26
Nog te betalen reservering J.B. 750,00
Nog te ontvangen 5.000,00 reservering S 10,00
Totaal 12.605,26 12.605,26

Winst en verlies
uitgaven inkomsten

schoolgeld 7.500,00 periodieke giften 2.350,00
transactiekosten 30,00 incidentele giften 1.541,96
bankkosten 110,10 bouw huis 3.270,35

extra eten 900,00 gift voor 2016 10,00
TOTAAL 8.540,10 7.172,31

Verlies -1.367,79

Balans 1 januari 2015
Op rekening 8.973,05 eigen vermogen 7.973,05
Nog te betalen reservering 1.000,00
Totaal 8.973,05 8.973,05

Toelichting - Bij balans
     
Eind 2014 was er op de balans een reservering van € 1000 vanwege een gift van € 
250 die over 5 jaar werd uitgestreken. In 2015 is daarvan € 250 ten goede gekomen 
van het eigen vermogen. € 750 blijft staan als reservering    
  
Voor de bouw van het huis is in 2015 een gift van € 5.000 toegezegd. Dit bedrag is 
nog niet gestort, maar wordt al wel tot vermogen gerekend    
  
Ook is in 2015 al een gift voor 2016 gedaan. Dit zijn wel inkomsten, maar worden in 
2015 niet toegerekend aan eigen vermogen      
     
- Bij Winst en verlies      
In 2015 heeft de Stichting Auntie Rosette verlies geleden van € 1.367,79. Dit is 
veroorzaakt door hogere uitgave voor schoolgeld. In 2015 is € 7500 uitgegeven 
aan schoolgeld. Dit is hoger dan vorig jaar. 
     
In 2014 gingen 20 kinderen naar school, van wie 3 meisjes naar het voortgezet on-
derwijs in Kampala.       
In2015 gingen 21 kinderen naar school, van wie 4 naar het voortgezet onderwijs in 
Kampala.      
Een maand school inclusief basisbehoefte (eten etc.) kost voor het voortgezet onder-
wij circa € 50.      
      
In 2015 is gespaard voor een stenen huis in Kamahuri, waarover op de website meer 
is vermeld. Alle inkomsten waarin expliciet het huis was vermeld, gelden als inkom-
sten voor het huis. Alle incidentele giften zonder expliciete vermelding over het huis, 
gelden als algemene incidentele gift      
      
De inkomsten uit periodieke gift is enigszins gestegen.      
 
Periodieke giften vormen een redelijk zekere bron van inkomsten, een zekerheid die 
de Stichting nodig heeft.      
      

http://www.auntierosette.com

