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Jaarrekening 2017

Balans 31 december 
2017
Op rekening 21.032,17 eigen vermogen 20.782,17
Nog te betalen reservering J.B. 250,00
Nog te ontvangen lang lopende 

schulden
Totaal 21.032,17 21.032,17

Winst en verlies incl. huis
uitgaven inkomsten

schoolgeld 8.350,00 periodieke giften 
schoolgeld

4.632,05

transactiekosten 22,50 eenmalige giften 
schoolgeld

24.213,63

bankkosten 121,18 gift J.B. 250,00

TOTAAL 8.493,69 winst      20.601,99 29.095,68

Balans 1 januari 2017
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 Totaal 5.180,18

Toelichting - 2017

2017 was een heel goed jaar voor de Stichting Auntie Rosette. Het eigen vermogen 
is zeer aanzienlijk gestegen door een waanzinnig grote gift, maar ook voor de vele 
kleine incidentele bijdragen. Hiermee kan de Stichting ook mogelijke toekomstige 
tegenvallers opvangen.  Ook zijn de leningen aan de Stichting afgelost, zodat er geen 
vreemd vermogen meer in de stichting zit.     
     
Eind 2016 was er op de balans een reservering van 500 euro voor vanwege een gift 
van 1.250 euro, verdeeld over 5 jaren, ieder jaar 250 euro.    
In 2017 is daarvan 250 euro ten goede gekomen aan het eigen vermogen van de 
Stichting. Daarmee is de reservering eind 2017 verlaagd.    
Door de grote inkomsten in 2017 konden de leningen van derden aan de Stichting 
worden afgelost. Er zijn nu voldoende liquide middelen om de lopende kosten te 
voldoen.     
     
Bij winst- en verliesrekening     
In 2017 gingen er 25 kinderen naar school, van wie 21 naar het basisonderwijs en 4 
naar het voortgezet onderwijs. De kosten voor het lager onderwijs bedragen circa 20 
euro per kind per maand. De kosten voor het voortgezet onderwijs bedragen circa 
50 euro per kind per maand.      
     
De bankkosten hebben betrekking op het aanhouden van de bankrekening bij de 
Triodos. De transactiekosten zijn de kosten, die de Stichting maakt om geld over te 
maken naar Uganda, 3 maal per jaar, waar Rosette het geld opneemt en de noodza-
kelijke betalingen verricht.     
     
Bij de uitgaven staat een gift van 0,01 euro. De Stichting heeft deze gift gedaan aan 
een anonieme donateur, die de Stichting al jaren steunt. De Stichting beschikt niet 
over adresgegevens van deze persoon, maar wilde hem toch bedanken.  
De inkomsten waren in 2017 aanzienlijk. Deze is grotendeels te danken aan een zeer 
grote gift. Ook voor het overige zijn de eenmalige giften aanzienlijk toegenomen, 
redelijk veel door kleine wervingsacties.     
Verheugend is ook dat de inkomsten uit periodieke giften ten opzichte van 2016 
aanzienlijk is toegenomen. Het blijft een streven van de stichting deze inkomsten te 
verhogen.     

http://www.auntierosette.com

