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1. Grondslagen

De jaarrekening van ChoNU over het boekjaar 2015 geeft de begin- en 
eindbalans weer op 1januari 2015 en 31 december 2015, alsmede het 
overzicht van de baten en lasten in 2015. Tevens wordt een toelichting 
gegeven op de balans en de staat van baten en lasten. Er zijn behalve 
de saldi op de bankrekeningen geen andere activa, waardoor de 
waardering van andere activa niet van toepassing zijn.

2. Balans per 31 december 2015

31-12-2015 31-12-2014

Activa

Liquide middelen:

Betaalrekening bank €     660 €    834

Spaarrekening bank €  6.000 €  5.619

€  6.660 €  6.453

===== =====

Passiva

Stichtingsvermogen € 6.660 € 6.453

===== ====

Het eigen vermogen is met € 207 toegenomen.

3. Staat van baten en lasten over 2015

  2015 

Baten €  1.441

Lasten €  1.131

Resultaat €     310

Financiële baten en lasten -/- €     103

Positief saldo €    207

======
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4. Toelichting op de jaarrekening

4.1 Balansposten 

Het saldo van de bankrekening is toegenomen met € 207. 

4.2 Baten

De volgende bedragen zijn ontvangen:

Donateurs €    600

Acties €    341

Giften €    500

Rente €      37

Totaal € 1.478 

De baten (inkomsten) van ChoNU bedroegen in 2015 totaal € 1.478 (2014:
€ 4.487)

De bijdrage in 2015 zijn aanmerkelijk minder dan in het jaar 2014. Er zijn 
minder specifieke acties geweest. Wel zijn er meer vaste donateurs 
gekomen in 2015.

4.3 Lasten

De volgende lasten werden gedragen in 2015

Reis en onkosten vrijwilligers in Oeganda    €     541

Opknappen ruimte in Demonstratie school:  €     590

Overige kosten €     140

Totaal € 1.271

De lasten (uitgaven) bedroegen in 2015  in totaal € 1.271 (2014: € 1.652)

In 2015 zijn de activiteiten, die we opgestart zijn in de PTC te Lodonga in 
de voorgaande jaren, niet goed opgepakt door de plaatselijke vrijwilligers. 
Diverse malen is zijn de coördinatoren er geweest.  Besloten is de 
activiteiten in de PTC te stoppen.

Nieuw is, dat de directeur van de demonstratieschool in Lodonga gevraagd
heeft of ChoNU haar activiteiten in hun school wil voortzetten. Daaraan 
zijn wel kosten verbonden. De ruimte voor ChoNU moet zo worden 
aangepast dat het bruikbaar is en afgesloten kan worden. Voor deze 
kosten  is  € 590 reeds uitgegeven. 

Overige kosten zijn bankkosten.
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4.4 Resultaat

Het resultaat is over geheel 2015 uitgekomen op een positief resultaat 
nam € 310.

4.5 Financiële baten en lasten

Aan rente over de bankrekeningen is in 2015 een bedrag ontvangen van   
€ 37. Aan kosten van de bankrekeningen is in 2015 betaald € 140.

4.6 Positief saldo

Na het verwerken van het financiële resultaat met het resultaat uit 
gewone activiteiten blijkt dat 2015 is afgesloten met een totaal positief 
saldo van € 207.
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