Structuur en bestuur van stichting Niños del Arco
Iris

Stichting Niños del Arco Iris, voert haar werkzaamheden, met de nadruk op
educatie en gezondheidszorg, uit in Querocancha sn, Urubamba, Cusco,
Peru. Om zelf in Peru ook geld te genereren voor een betere toekomst voor
de kinderen heeft zij al jaren geleden La Posada ‘las Casitas del Arco Iris’
in het leven geroepen, een klein hotel, waar gasten en donateurs kunnen
verblijven tijdens hun rondreis door Peru.
Het bestuur van de stichting was op 31 december 2012 als volgt
samengesteld:
Helena van Engelen voorzitter, legale representant
Carlos Augusto Dammert Marcos secretaris
Gudrun van Engelen-Verhees lid
Vacature

Tenslotte

Dankzij de financiële ondersteuning van stichting Kuychi en haar donateurs
en alle inspanning, enthousiasme en harde werk van haar vrijwilligers, kon
stichting Niños del Arco Iris in 2012 al haar programma’s en projecten
verwezelijken. Moge het duidelijk zijn dat de opening van onze nieuwe
basisschool ‘Niños del Arco Iris in 2012, verwezenlijkt kon worden doordat
stichting Kuychi haar daarin volledig steunt. Het bestuur van Niños del Arco
Iris wil bij deze graag haar bijzonder grote dank uitspreken en respect
betuigen aan het bestuur van stichting Kuychi en haar vrijwillige
medewerkers.
Mil Gracias, ook mede namens al onze Peruaanse kinderen, jongeren, hun
families en onze medewerkers.
16 april 2013
Betuur Stichting Niños del Arco Iris
Helena van Engelen
Carlos Augusto Dammert Marcos
Gudrun van Engelen-Verhees
Vacature

JAARREKENING 2012

Balans van de stichting Niños del Arco Iris
Per	
  31	
  december	
  2012	
  (in	
  Euro´s)	
  T/C	
  Euro	
  =	
  S/.	
  3.330	
  

Materiële Vaste activa
Aanwezige activa
Afschrijvingen
Boekwaarde totaal activa

148.288
-/-

-81.401
66.887

Vlottende Activa
Voorraden
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

12.624
682.649

Totaal activa

695.273
----------762.160

Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Eigen Vermogen

465.645
79.511
-----------

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

545.156
4.124
2.439
6.563
210.441
--------762.160

(*) liquide middelen laat een vermogensaanwas zien, ontstaan door de
eenmalige bijzondere donatie in 2011 van $418.600 (American Dollar)

Toelichting op de jaarrekening 2012
Algemene toelichting

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 31 december 2012 Euro 1,00 = 3.330 Soles
Er is gewerkt met de gemiddelde bankkoers die wij ontvingen voor onze
Dollars.
Bankkoers $ 1,00 = 2.549 Soles.
Toelichting 0p balans 2012
Activa:
Representeert de waarde van het vermogen dat de stichting bezit op 31-122012
Materiële vaste activa, deze geeft de actuele waarde weer De activa
bestaat uit machines e.d. voor de opleiding, meubels en twee transport
middelen. Afschrijving vindt plaats in 5 of 10 jaar afhankelijk van het
percentage vastgesteld door Peruaanse belastingdienst, SUNAT.
Vlottende activa:
Voorraden: representeert het saldo op 31-12 2012 van alle aanwezige
materialen, zoals school – kantoorspullen, schoonmaakmiddelen inclusief de
voedselvoorraad.
Liquide middelen: Het beschikbare geld (effectief) op 31-12-2012 en het
saldo op onze bankrekeningen bij de Caja Municipal de Arrequipa en
Scotiabank.
Opgemerkt dient te worden dat wij in het boekjaar 2011 een speciale
eenmalige donatie ontvingen van dezelfde weldoener die ons in het verleden
onze bestemmingsreserve doneerde. $418.600 (American Dollar). Vandaar
dat onze liquide middelen sinds balans 2011 een vermogensaanwas laten
zien.
Het totaal van de activa is Euro 762.160
Passiva
Eigen vermogen
De bestemmingsreserve: Dit bedrag is afkomstig 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 de exploitatiekosten hiermee aangevuld worden. De naam
die hiervoor in deze jaarrekening gebruikt wordt is: toelage
bestemmingsreserve.

Schulden op korte termijn: bestaat uit nog te betalen sociale lasten,
ziektekosten en gereserveerde vakantiegelden op 31-12-2012.
Saldo boekjaar: representeert het toegevoegd saldo van het lopende
boekjaar 2012, opgebouwd vanaf 1-7-2008, het moment dat we van
rechtsvorm veranderde (Peruaanse asociación naar Nederlandse stichting)
Euro 210.441
* Er dient opgemerkt te worden dat de produkten voor levensonderhoud
onderhevig zijn aan een constante prijsstijging, het gevolg hiervan is
dat de kosten levensonderhoud veel hoger zijn.

Staat van Baten en Lasten van de stichting Niños del Arco Iris
2012 (in Euro´s)

Baten

Donaties stichting Kuychi

308.818

(maandelijkse bijdrage)

Bijzondere donaties buitenland

17.789

Speciale donaties, andere donaties Nederland,

Donaties in Perú in dollars

5.197

Donaties in Perú in soles

4.734

Rentebaten

5.184

Totaal baten

------------

341.722

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

202.029
54.167
4.051

Diverse materialen

74.889

Gemeentebelasting

1.242

Afschrijvingskosten

27.086

Financiële lasten

40.231
---------

Totaal lasten
Saldo toegevoegd/onttrokken

403.695
---------- 61.973

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Baten: Alle baten verkregen gedurende boekjaar 2012, niet meegerekend
het saldo van voorgaand boekjaar.
Totaal: Euro 341.722

Donaties stichting Kuychi: onder deze post vallen de maandelijkse vaste
donaties van stichting Kuychi. In 2012 ontvingen wij 11 overboekingen.
Totaal Euro 308.818
Bijzondere donaties buitenland: hieronder vallen buitenlandse donaties en
andere donaties Nederland, die niet persé van stichting Kuychi afkomstig
zijn.
Donaties in Perú in Dollars en Soles: hieronder vallen de donaties in
effectief geld van gasten van hotel Las Casitas del Arco Iris en de donaties
van patiënten in onze praktijken
Rentebaten: De rente van de banktegoeden,- korte termijnbelegging van
bestemmingsreserve - werkt accumulatief en wordt automatisch
bijgeschreven bij het bedrag van de bestemmingsreserve. De accumulatieve
rente is jammerlijk laag, fluctuerend in 2012 tussen 0,70% en 1.00%, dit
heeft te maken met de crisis en de zwakke positie van de Dollar.
Toelage uit bestemmingsreserve: dit is het bedrag uit de
bestemmingsreserve dat intern overgemaakt is naar de rekening waarop ook
het maandelijkse bedrag van stichting Kuychi binnenkomt, om de
resterende kosten van 2012 te kunnen dekken. Dit jaar werd Euro 61.973
uit de bestemmingsreserve gehaald om het budget 2012 te kunnen
bekostigen.
Lasten:
Totaal lasten 2012 Euro 403.695
Salarissen en overige personeelskosten: hieronder worden de salarissen
en de overige personeelskosten verantwoord van alle medewerkers in vaste
dienst. Wij zien salarisverhogingen (minimumloon) in 2012 opgelegd door de
Staat, die een kettingreactie tot gevolg had voor alle salarissen.
Diensten door derden: hieronder vallen de kosten van gas, licht water,
telefoon, benzine, onderhoudsmaterialen gebouwen, e.d. maar ook de inhuur

van mensen die niet in vaste dienst zijn, maar wel werkzaamheden voor de
stichting verricht hebben b.v. veiligheidsdienst.
In 2012 hebben wij de broekriem stevig aangetrokken en sterk bezuinigd
zodat er een verlaging te zien is in de begroting ten opzichte van 2011
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
eind-v
Diverse materialen: onder deze post vallen alle activa, niet zijnde vaste
activa,
aangeschaft
voor,
medische
praktijken,
basisschool,
beroepsopleiding, familiehuis en overige activiteiten (o.a. evenementen,
festivals). Ook hier hebben we daar waar kon sterk bezuinigd en hebben we
onze symbolische bijdrages verhoogd.
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 koersverschillen, bankkosten e.d. Er moet worden
opgemerkt dat de Dollar-koers zwaar schommelt en daalt. Op 1-1-2012 was
de Dollarkoers S/.2.697 en op 31-12-2012 was de koers S/.2.549. Al onze
buitenlandse tegoeden ontvangen wij in Dollars!
Opmerking: Het saldo toegevoegd/onttrokken Euro -61.973
*Dit bedrag werd gedekt door de toelage uit de bestemmingsresrve.
*Ook dient opgemerkt te worden dat een deel van
betaald zijn door Posada las Casitas del Arco Iris.
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