
 pagina. 1 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

Jaarrekening 2016 
 
 
Julianadorp, 31 mei 2017. 
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1. Grondslagen 

 

De jaarrekening van ChoNU over het boekjaar 2016 geeft de begin- en eindbalans weer 
op 1 januari 2016 ( is gelijk aan de waarde op 31 december 2015) en 31 december 2016, 
alsmede het overzicht van de baten en lasten in 2016. Tevens wordt een toelichting 
gegeven op de balans en de staat van baten en lasten. 

De voorraad is gewaardeerd op een inkoopprijs.  

 

2. Balans per 31 december 2016 

     31-12-2016  01-01-2016 

Activa 

Voorraad 

Materiaal markten   €     200  € - 

Liquide middelen: 

Betaalrekening bank   €     190  €     660 

Spaarrekening bank   €  5.400  €  6.000 

Totaal activa    €  5.790  €  6.660 

     =======  ======= 

Passiva 

Stichtingsvermogen   € 5.790  € 6.660 

     =======  ====== 

Het eigen vermogen is met €  870,-- afgenomen. 

 

3. Staat van baten en lasten over 2016 

  2016   

Baten        €  1.531 

Lasten        €  2.302 

Resultaat      -/- €     771 

Financiële baten en lasten    -/-         €       99 

Saldo       -/- €      870 
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        ======= 

 

 

4. Toelichting op de jaarrekening 

4.1 Balansposten  

Voorraad producten voor verkoop markten                 €    200 

Het saldo van de bankrekening is afgenomen met      €  1.070 

4.2 Baten 

De volgende bedragen zijn ontvangen: 

Donateurs      €    625 

Opbrengst markt     €    367 

Giften       €    539 

Totaal       € 1.531 

De baten (inkomsten) van ChoNU bedroegen in 2016 totaal € 1.531, in 2015 was dat € 1.487. 

De bijdrage in 2016 zijn ongeveer gelijk gebleven met 2015.  Om meer inkomsten te 
genereren, zijn wij gestart met de verkoop van producten uit Oeganda, middels markten in 
de omgeving.  

 

4.3 Lasten 

De volgende lasten werden gedragen in 2016: 

Reis en onkosten vrijwilligers in Oeganda       €    594 

Opknappen ruimte in Demonstratie school:   €     883 

Inkoop en staangeld markten   €     150  

Kosten Festival Lodonga     €    675 

Totaal       €  2.302 

 

De lasten (uitgaven) bedroegen in 2016  in totaal € 2.302, in 2015 was dat € 1.271 

In 2016 zijn wij verder gegaan met de Demonstratieschool in Lodonga. Hier is een ruimte 
beschikbaar gesteld voor onze activiteiten. De kosten voor het opknappen van het lokaal zijn 
voor een deel al gemaakt in 2015. Het restant is ten laste van het jaar 2016 gekomen. De 



 pagina. 4 

feestelijke opening heeft plaatsgevonden in november 2016. NA de opening is er een 
Festival georganiseerd, waarin alle kinderen van het dorp konden deelnemen.  

 

4.4 Resultaat 

Het resultaat voor financiële baten en lasten is over geheel 2016 uitgekomen op een 
negatief resultaat van  €  771. 

 

4.5 Financiële baten en lasten 

Aan rente over de bankrekeningen is in 2016 een bedrag ontvangen van  € 28. Aan kosten 
van de bankrekeningen is in 2016 betaald € 127. 

 

4.6 Negatief saldo 

Na het verwerken van het financiële resultaat met het resultaat uit gewone activiteiten, blijkt dat 
2016 is afgesloten met een totaal negatief saldo van €  870. 

 

 

 

 

 

 


