JAARREKENING
BALANS 2013

Balans van de stichting Niños del Arco Iris
Per 31 december 2013 (in Euro´s)
(Wisselkoers Euro-Nuevo Sol 3.842)

Materiële Vaste activa
Aanwezige activa
Afschrijvingen
Boekwaarde totaal activa

132.881
-/-

-91.905

40.976

Vlottende Activa
Voorraden
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

18.463
576.510

Totaal activa

594.973
----------635.949

Eigen Vermogen
Bastemmingsreserve
Eigen Vermogen

437.093
35.413

Totaal eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Sociale lasten, ziektenkosten
Reservering vak.geld e.d.
Totaal schulden op korte termijn
Saldo toegevoegd/onttrokken

Totaal passiva

472.506
2.541
1.965

4.506
158.937
--------635.949

Toelichting op de jaarrekening 2013
Algemene toelichting Balans
Alle genoemde bedragen uit de balans en de staat van Baten en Lasten zijn
gelijk aan de in Perú opgemaakte en goedgekeurde jaarstukken. Een en ander is
echter omgezet vanuit Soles in Euro’s volgens het gemiddelde van de geldende
koers op 1 januari 2013 en 31 december 2013. Wisselkoers Euro-Nuevo Sol
3.842
Toelichting op de balans
Activa, representeert de waarde van het vermogen dat de stichting bezit op
31-12-2013 Euro 132.881
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa: worden gewaardeerd tegen tegen aanschafwaarde.
De activa bestaat uit machines voor de opleiding, meubels, 2
transportmiddelen. Afschrijving vindt plaats in 5 of 10 jaar afhankelijk van de
verwachte levensduur.
Vlottende activa
Representeert de tegoeden waarover we op korte termijn kunnen beschikken.
Voorraden: representeert het saldo op 31-12 2013 van alle aanwezige
materialen, zoals school – kantoorspullen, schoonmaakmiddelen inclusief de
voedselvoorraad.
Liquide middelen: Het beschikbare geld (effectief) op 31-12-2013 en het
saldo op onze bankrekeningen bij de Caja Municipal de Arrequipa en
Scotiabank. Dit bedrag bestaat voor het overgrote deel uit één donatie uit het
buitenland, strikt bedoeld voor het opvangen van bijzondere uitgaven en
calamiteiten, zie hiervoor ook eigen vermogen.
Het totaal van de vlottende activa is Euro 635.949
Passiva
Eigen vermogen
De bestemmingsreserve: representeert de waarde van onze
bestemmingsreserve, die afkomstig is van één buitenlandse donateur, die dit
bedoeld heeft voor de opvang van bijzondere uitgaven en calamiteiten en níet
voor het bekostigen van de lopende exploitatie. Wel mag het tekort in
exploitatiekosten hiermee aangevuld worden.
Het bedrag hiervan is Euro 437.093
Totaal eigen vermogen 472.506

Schulden op korte termijn: bestaat uit nog te betalen sociale lasten,
ziektekosten en gereserveerde vakantiegelden op 31-12-2013
Saldo boekjaar: representeert het toegevoegd saldo van het lopende
boekjaar 2013. Euro 158.937
Staat van Baten en Lasten van de stichting Niños del Arco Iris
2013 (in Euro´s)
(T/C. Euro S/. 3.842)

Baten

Donaties Stichting Kuychi

234.027

(maandelijkse bijdrage) *11 maal in 2013

Bijzondere donaties buitenland

5.779

Donaties in Perú in dollars

10.883

Donaties in Perú in soles

18.627

Verschil in wisselkoers
Rentebaten
Totaal baten

27.889
17.799
------------

315.004

Lasten

Salarissen en overige personeelskosten

175.771

Diensten door derden

65.257

Voedsel, verbruik huishoudelijk
Gemeente belastingen

973
537

Diverse materialen

74.065

Overige beheerkosten

21.352

Financiële lasten

508
---------

Totaal lasten
Saldo toegevoegd/onttrokken

338.463
----------23.459

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Donaties stichting Kuychi:onder deze post vallen de maandelijkse vaste
donaties. 11 transferenties in 2013 Euro 234.027
Donaties in Perú in Dollars en Soles: hieronder vallen de donaties van gasten
en bezoekers en de donaties van patienten in onze praktijken
Winst wisselkoers: In tegenstelling tot voorgaande jaren was de wisselkoers

ons dit jaar goedgezind 1-1-2013 Dollar 2.570, 31-12-2013 Dollar 2.794
Euro 27.889

Rentebaten: hieronder worden de rentetegoeden over de banktegoeden
verantwoord.
Rentebaten in Soles Caja de Arequipa in Euro 8.750
Rentebaten in dollar Scotiabank in

Euro 9.049

Totaal

Euro 17.799

Lasten:
Salarissen en overige personeelskosten: hieronder worden de salarissen en
de overige personeelskosten verantwoord van alle medewerkers in vaste
dienst.
Diensten door derden: hieronder vallen de kosten van gas, licht water,
telefoon e.d. maar ook de inhuur van mensen die niet in vaste dienst zijn, maar
wel werkzaamheden voor de stichting verricht hebben b.v. de veiligheidsdienst.
Voedsel, gebruik huishoudelijk: representeert het verschil in verbruik van de
voorraden, in relatie met de begin-inventarisatie, plus alle aankopen, voedsel,
school-kantoor- schoonmaak-artikelen gedurende het jaar minus de eindinventarisatie.
Diverse materialen: onder deze post vallen alle activa, niet zijnde vaste
activa, aangeschaft voor, medische praktijken, dagcentrum, beroepsopleiding,
familiehuis en overige activiteiten ( o.a. evenementen, festiviteiten)
Afschrijvingskosten: het betreft hier de afschrijvingskosten van machines,
meubels en het deposito voor CTS ( compensatie voor tijd en service van onze
medewerkers)
Financiële lasten: Onder deze post worden verantwoord de lasten die te
maken hebben met bankkosten e.d.

11 Begroting 2013 tov Realisatie 2014
In Euro´s met de koers van 31 december 2013
(T/C. Euro S/. 3.842)

Baten
Donaties Stichting Kuychi
(11 transferenties)

real.2013
234.027

begroot 2014
283.618
(13transferenties)

Bijzondere donaties buitenland

5.779

5.981

Donaties in Perú in dollars

10.883

11.264

Donaties in Perú in soles

18.627

19.279

Winst Wisselkoers

27.889

Benodigde Donaties Peru
Rentebaten
.
Totaal baten

31.567
17.799
------------315.004

18.423
------------370.132

Lasten
Salarissen en overige personeelskosten
Diensten door derden
Voedsel, verbruik huishoudelijk
Gemeentebelastingen

175.771
65.257

93.287

973
537

Diverse materialen

74.065

Afschrijvingskosten

21.352

Financiële lasten

197.295

Totaal lasten

508
---------338.463

Saldo

-23.459

556
78.468

526
----------370.132

**** Wij verwachten, zoals u in onze begroting 2013 ziet een kostenstijging van
3.50%, tengevolge van de inflatie en daardoor stijgende kosten in levensonderhoud.

Begroting voor het jaar 2014
(Wisselkoersen Euro aan 31/12/2013 = S/. 3.842)
(*) Gemiddelde jaarlijkse inflatie "voorspeld" voor 2014

3.50%
Uitgevoerd - 2013

DETAIL

sub Totaal

Investering
Total 2013

Salarissen en overige personeelskosten
Personeel inzake bezoldiging van personeel

Begroot voor - 2014
Sub Totaal

Begroot

(*)

2014

175,772

197,295

154,292

170,311

Gezondheidszorgverzekering

10,251

12,972

Sociaal welzijn

11,229

14,012

Diensten door Derden
Transportkosten, post-en reiskosten

65,257

93,287

3,354

3,471

10,559

10,929

4,119

4,263

Appartement (in Cuzco voor kinderen Familiehuis)

2,733

2,829

Diensten: Electriciteit, Telefoon, Internet, Water

5,079

5,257

(Pakketten, mobiliteit, reiskosten)
Consulting,
juridisch adviseur, enz.)
Onderhoud en reparatie
(Infrastructuur, algemeen onderhoud, voertuigen)

Reclame radio commercials, folders praktijken
Veiligheid en Beveiliging (J & V)

317

328

36,953

38,246

2,143

2,218

(Monitoring dienst, alarm monitoring en
het onderhoud van veiligheidsmateriaal)
Andere diensten die door derden worden gedaan
officiële papieren en formaliteiten en andere kosten
implementatie:
Riolering aansluiting

6,507

Verbouwing Keuken

15,985

Investering voor schoolkasten basisschool

3,254

Veranderingen in voorraden

973

(Verschil tussen magazijnvoorraad producten
beginnend met eindigend inventaris)
Gemeente Belastingen

537

556

Grondbelasting
Vuilnis ophaaldienst
Andere kosten van beheer

74,065

78,469

verzekering, auto, gebouwen

810

838

aanpassing schoollokalen

504

522

Implementatie 6de klas
verbouwing (6de leerjaar)

2,212

Schoolmeubels 6de klas

2,647

Diverse benodigdheden:
Voedsel (groenten, fruit, vlees, eieren, kaas, brood

20,217

20,925

en andere levensmiddelen
kruidenierswaren
Uniformen basisschool
schoolbenodigdheden boeken, materialen, briefpapier,
didactische benodigdheden

9,721

10,061

6,289

6,509

4,598

4,759

Meubels 5de klas

2,647

Medicijnen en benodigdheden praktijken

6,508

Materialen en schoonmaakprodukten hygiëne en onderhoud

1,376

1,424

ijzerhandel en tuinbenodigdheden

2,356

2,438

brandstof

2,498

2,585

Gas

3,513

3,636

internet
Gereedschappen en onderdelen voor apparatuur en voertuigen

6,736

935

968

2,073

2,146

518

536

Andere kosten van beheer:
Sociale steun familie van studenten en steunbehoevenden
notariskosten
Eten familiehuis 4 personen

597

618

1,493

1,237

3,900

4,037

2,013

2,083

1,499

1,552

(Voedsel personeel tijdens zomervakantie
Onderwijskosten familiehuis,maandelijkse kosten scholen
instituten, andere)
Studiebegeleiding Familiehuis
Diverse benodigdheden:
Afschrijvingen

21,352

Meubels, machines, apparaten e.d.

Financiële Lasten

508

526

€338,464

€370,132

bankkosten e.d.
T O T AA L

Door de nu stabiele en de te verwachten stabiele dollarkoers in 2014 calculeren wij een kostenstijging van 3,5% in 2014

