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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2015.

Resultatenrekening over en jaar 2015 en budget voor 2016.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2014 31-12-2016

Opbrengsten en kosten Nederland

Donaties aardbeving 1. -                 5.000         1.120         0

Donaties  2. 20.840       19.500       20.724       19500

Opbrengst fondsenwerving etc. 3. -                 1.500         -                 1500

Verkoop goederen 4. 1.871         500            -                 500

Ontvangen bankrente 94              200            73              60

22.805       26.700       21.917       21.560       

Folders/nieuwsbrieven 5. -323           -250           -57             -250

Administratiekosten -261           -300           -358           -350

Bankkosten -150           -175           -175           -175

-734           -725           -590           -775           

Saldo Nederland 22.071       25.975       21.327       20.785       

31-12-2015
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2015.

Resultatenrekening over en jaar 2015 en budget voor 2016.

Opbrengsten en kosten Nepal Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2014 31-12-2016

Donaties Nepal 6. -                -              219          -                

Bankrente 26             -              25            20             

26             -              244          20             

Salariskosten kantoor 7. -1.702       -1.265     -1.442      -1.300       

Overige kantoorkosten -1.229       -1.364     -1.917      -1.600       

Totale kosten kantoor -2.931       -2.629     -3.359      -2.900       

Salariskosten projecten 8. -7.146       -9.578     -9.745      -9.578       

Kosten voedsel 9. -7.227       -6.805     -6.382      -7.000       

Kosten educatie 10. -809          -782        -961         -782          

Kosten hygiëne/medicijnen 11. -421          -752        -563         -752          

Overige kosten -3.244       -              -2.849      -                

Project 'boundarywall' Dipendra -                -2.656     -               -2.656       

Schade aardbeving -                -1.000     -               -                

Totale kosten  projecten -18.847     -21.573   -20.500    -20.768     

Totale kosten/opbrengsten Nepal -21.752     -24.202   -23.615    -23.648     

31-12-2015
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2015.

Resultatenrekening over en jaar 2015 en budget voor 2016.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2014 31-12-2016

Saldo Nederland 22.071       25.975   21.327     20.785       

Totale kosten/opbrengsten Nepal -21.752     -24.202  -23.615    -23.648     

Koersresultaat 637            -             -867         -                 

Resultaat 956            1.773     -3.155      -2.863       

Toevoeging/onttrekking reserve Nederland 5.071         1.773     -4.973      -2.863       

Toevoeging/onttrekking reserve Nepal -4.115       -             1.818       -                 

-                 -             -               -                 

Kosten NL in % totale kosten 3,26% 2,91% 2,41% 3,17%

Totale overheadkosten in % totale kosten 18,72% 15,04% 18,72% 17,06%

Tenslotte staat er onderaan het overzicht 2 percentages; het 1
e
 percentage is de verhouding van de kosten van de 

Nederlandse stichting in vergelijking met alle kosten. Dit percentage bedraagt 2,41%.  

Als we de indirecte kantoorkosten zoals eerder beschreven er ook vanaf halen gaat er ruim 81% van alle ontvangen 

inkomsten naar de kinderen; een mooi percentage!

31-12-2015
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Balans overzicht 2015.

Activa 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Saldo ING betaalrekening 209          2.055       609          

Saldo ING spaarrekening 6.170       9.297       5.672       

Saldi bank en kas Nepal 4.373       2.555       6.671       

10.752     13.907     12.952     

Passiva

Aanvangskapitaal 13.907     12.951     15.407     

Resultaat -3.155      956          -2.455      

10.752     13.907     12.952     
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Algemene toelichting

Bovenaan het overzicht staan de opbrengsten en de kosten die er in Nederland

gemaakt zijn en daaruit vloeit voort het saldo van die opbrengsten en kosten.  

Daaronder staan de gemaakte kosten in Nepal gespecificeerd in diverse soorten kosten. 

Tevens zijn deze kosten verdeeld in kantoorkosten en kosten van de projecten. 

De kantoorkosten zijn alle kosten (voornamelijk de salariskosten van de officemanager) 

die worden gemaakt om er voor te zorgen dat de bijdragen die wij betalen aan de projecten 

(het Saraswati weeshuis, het Duhabi weeshuis en de Dipendraschool) goed worden besteed. 

De officemanager bezoekt de weeshuizen en de school, praat met de mensen die daar 

werken en daarmee controleert hij of de bedragen die wij vanuit Nederland naar het kantoor

overmaken de juiste bestemming krijgen.

De opbrengsten uit de giften zijn lager gebleken dan begroot voor 2015. Wel werden extra

ontvangen, vanwege de aardbeving. De schade als gevolg van de aardbeving bleek minimaal.

Daarnaast zijn de overheadkosten die in Nepal gemaakt zijn hoger daar in het budget 1/3  

van de salariskosten voor de beheerder aan de projecten was toegerekend. Vooral de kosten 

van voedsel vielen lager uit.

Als wisselkoers voor omrekening van de kosten  in Nepal naar Euro is de koers medio 2015  

gebruikt:

1-1-2015 € 1 = Nep. 122,00₹     

Medio 2015 € 1 = Nep. 118,00₹     

31-12-2015 € 1 = Nep. 114,00₹     

Ki

Kindertehuis Duhabi, met de ingestorte muur, als gevolg van de aardbeving
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Toelichting op resultatenoverzicht

1. Donaties aardbeving. Bedrag voor verwachte donaties vanwege de aardbeving.

2. Donaties in Nederland in de vorm van periodieke of incidentele overmakingen.

3. Opbrengst fondsenwerving etc. Acties voor promotie werden, voor zover aanwezig opgenomen onder donaties.

4. Verkoop goederen. Verkoop van Nepalese goederen werd niet gerealiseerd in 2015.

5. Folders en nieuwsbrieven. Kosten voor het maken van folders en nieuwsbrieven t.b.v. donateurs en belangstellenden.

6. Donaties Nepal. Het betreft hier giften van bezoekende belangstellenden uit Nederland.

Lokaal worden t.b.v de kindertehuizen donaties ontvangen, volgens opgave van de administrateur in Nepal:

Voor Saraswati: Nep. 1.055.871₹        

Saraswati is daarmee maar voor 1/3 afhankelijk van giften uit Nederland.

Voor Duhabi: Nep. 81.528₹             

7. Salariskosten kantoor. Het betreft hier salariskosten van de office manager en de accountant.

Eén derde van deze kosten werd toegewezen aan 'salariskosten projecten', daar de kantoormanager

tot taak heeft de projecten te bezoeken en ondersteuning te bieden.

8. Salariskosten projecten. Salarissen van het personeel van twee kindertehuizen en Dipendra school.

9. Kosten voedsel. Kosten voeding voor 2 kindertehuizen en Dipendra school. 

10. Kosten educatie. It betreffen vooral schoolboeken.

11. Kostenhygiëne en medicijnen. Zeep e.d. en medicijnen.

12. Overige kosten. Onderhoud gebouwen, gas (om op te koken voor het bereiden van voedsel),

aanschaf computer, reiskosten etc.

Bedragen zijn in Euro's, tenzij anders aangegeven. 8


