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Jaarrekening 
2016

Balans 31 december 
2016
Op rekening 5.180,18 eigen vermogen 180,18
Nog te betalen reservering J.B. 500,00
Nog te ontvangen lang lopende 

schulden
4.500,00

Totaal 5.180,18 5.180,18

Winst en verlies incl. huis
uitgaven inkomsten

schoolgeld 7.800,00 periodieke giften 
schoolgeld

3.318,37

transactiekosten 37,50 eenmalige giften 
schoolgeld

7.705,75

bankkosten 116,70

TOTAAL 7.954,20 verlies      3.394,73 11.024,12

Balans 1 januari 2016
Op rekening 7.605,26 eigen vermogen 3.574,91
Nog te betalen reservering J.B. 750,00

reservering S 10,00
reservering huis 3.270,35

Totaal 7.605,26 7.605,26
Toelichting - 2016

Bij balans
2016 was financieel een zwaar jaar voor Stichting Auntie Rosette. De hoofreden was 
de bouw van het huis dat meer heeft gekost dan aanvankelijk was begroot. In 2015 
was al geld gereserveerd voor de bouw van het huis en in 2016 is er nog een aan-
zienlijk bedrag binnengekomen. Voor de bouw, zoals die aanvankelijk was begroot, 
was dit voldoende. De noodzaak voor de bouw was zo groot, dat deze is voortgezet 
met behulp van een renteloze lening, die aan de Stichting beschikbaar werd gesteld. 
Daardoor waren er voldoende liquide middelen in kan om de kinderen naar school 
te laten gaan. De lening is op de balans opgenomen als langlopende schuld, omdat 
nog niet bekend is wanneer de Stichting voldoende middelen heeft om deze lening 
terug te betalen. 

Eind 2015 was er op de balans een reservering van 750 euro vanwege een gift in 
2014 van 1.250 euro uitgestreken over 5 jaar, dus ieder jaar 250 euro. In 2016 is daar-
van 250 euro ten goede gekomen aan het vermogen van de stichting. Er blijft een 
bedrag staan van 500 euro als reservering.

Bij winst- en verliesrekening
In 2016 gingen er 25 kinderen naar school, van wie 21 naar het basisonderwijs en 4 
naar het voortgezet onderwijs. De kosten voor basisonderwijsbedragen € 20,- per 
kind per maand. De kosten voor het voorgezet onderwijs bedragen circa € 50,- per 
kind per maand. 

De inkomsten uit periodieke giften zijn nog aanzienlijk lager dan die uit incidentele 
giften. De Stichting streeft ernaar de periodieke inkomsten te verhogen, opdat er 
meer zekerheid komt over de te verwachten inkomsten.

Door het tekort aan inkomsten voor het huis, is de aankleding hiervan opgeschort. In 
de toekomst hoopt de Stichting voldoende middelen te verkrijgen om ook bedden, 
klamboes, tafels en stoelen.    

Winst en verlies excl. huis
uitgaven inkomsten

schoolgeld 7.800,00 periodieke giften 
schoolgeld

3.318,37

transactiekosten 37,50 eenmalige giften 
schoolgelc

7.705,75

bankkosten 116,70

TOTAAL 7.954,20 winst        3.069,92 11.024,12

http://www.auntierosette.com

