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Onderwerp: Vaststellen jaarrekening 2016

Hierbij treft u de jaarrekening aan van Stichting Manneka Nederland over 2016

Het resultaat was als volgt:

Overzicht van de Activa en Passiva:

Korte toelichting: 

In vergelijking met het vorige jaar zijn de resultaten vergelijkbaar met het voorgaande jaar maar er zijn wel wat 
verschillen te constateren:
– Er is een correctie gemaakt in de overzichten van Activa en Passiva omdat een aantal bedragen in de verkeerde 
categorie stonden.
– Er zijn in 2016 giften ontvangen die pas in 2017 besteed zullen gaan worden en deze worden nu ook als 
reserveringen geboekt.

Er is in 2016 een verlies van 12.052 EUR geboekt.  

Korte toelichting op de baten:

In 2016 waren er speerpunten op het gebied van onderwijs en ouderenzorg wat zich uitte in hogere inkomsten in die 
gebieden. Er was minder nadruk op WASH dit jaar. De overige inkomsten zijn in lijn met 2015.  

Korte toelichting op de lasten:

Stichting Manneka Nederland heeft vrijwel geen interne kosten en wordt het meeste geld doorgesluisd naar Liberia of 
besteed volgens de doelstelling. Slecht 1261 Euro, dat is 1,2% van de totale inkomsten, wordt gebruikt voor de 
stichting zelf. De kosten voor het overmaken van geld naar Liberia zijn iets gestegen omdat er vaker een kleiner 
bedrag is overgemaakt tov 2015. WASH uitgaven liggen dit jaar een stuk hoger vanwege het reserveren van giften 
voor 2017.

Activa 2016 2015
Spaarrekening € 20.500 € 23.000
Bankrekening € 18.193 € 14.444
Tegoed bij zendingscommissie € 513
Tegoed bij PayPal € 676
Tegoed bij iDeal (Sisow) € 40
Privé lening lange termijn € 2.825

Totaal activa € 42.747 € 37.444

Passiva 2016 2015
Tegoed bij zendingscommissie € 1.236-
Reservering WASH projecten € 16.500
Tegoed bij PayPal € 695-
Tegoed bij Sisow € 1-
Privé lening lange termijn € 2.825-
Lening korte termijn € 3.903
Resultaat voorgaande jaren € 38.299 € 49.392
Winst of verlies lopend jaar € 12.052- € 11.093-

Totaal passiva € 42.747 € 37.444
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Overzicht van de Baten en Lasten:

Lasten 2016 2015
Overgemaakt naar Manneka Inc € 60.895 € 72.423
Overgemaakt via Western Union € 11.100 € 14.396
Provisie geldtransfer € 555 € 418
Hardware/Software € 214 € 147
Kantoorbenodigdheden € 106
Drukwerk en reclame € 704 € 883
Administratiekosten € 237 € 615
WASH uitgaven € 18.216 € 4.219
Persoonlijk & Verzekeringen € 2.615 € 3.203
Transportkosten € 3.625
Jeugdprogramma's € 450
Incidenteel/onvoorzien € 4.232 € 4.194

Totale lasten € 102.507 € 100.947

Baten 2016 2015
Bankrente/Kortingen € 193 € 153
Giften voor WASH € 14.500 € 32.068
Giften voor leerprojecten € 1.250 € 140
Giften voor Pers. & Verz € 2.425 € 4.910
Giften voor transportkosten € 2.698 € 1.733
Algemene giften € 37.880 € 39.521
Giften voor jeugdprogramma's € 380 € 1.013
Giften voor jeugd kerstpakketten € 5.706 € 1.151
Giften voor schoolgeld € 3.338 € 2.200
Giften voor specifieke projecten € 3.273 € 3.720
Giften voor schoolmeubilair € 1.938
Giften voor ouderen € 5.605 € 2.585
Giften voor touwpompenfabriek € 8.100
Incidentele baten € 3.169 € 661

Totale baten € 90.455 € 89.855

Resultaat € 12.052- € 11.093-




