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Financien 2010
Beginbalans
De balans per 01-01-2010 laat
zien dat Stichting Anak geen
schulden heeft en dat de
activa bestaat uit
een
betaalrekening bij ING en een
spaarrekening bij de ASNbank. We zijn gestart met een
eigen en totaal vermogen van
€ 14.873,63.
Balans per 01-01-2010:
Activa:
ING-rekening € 1.373,63

bestuursleden uit het

Trots zijn we op het feit dat

buitenland.

zij allen de eerste skills

ASN-Spaarrekening €
13.500,00

training met succes hebben
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3e en 4e kwartaal
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Eigen vermogen € 14.873,63
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De balans per 31-12-2010 laat
zien dat het eigen vermogen
dit jaar wederom is
toegenomen. In 2010 hebben
we (opnieuw) meer inkomsten
gegenereerd dan dat we
uitgeven hebben. Dit om een
gezonde financiële buffer voor
de toekomst op te bouwen
waarmee (mogelijke)
financiële tegenvallers zijn op
te vangen. Het streven is op
middellange termijn (binnen
enkele jaren) een buffer te
creëren ter grootte van
eenmaal de totale
jaardonaties.
Balans per 31-12-2010:
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aan te spreken. De
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ASN-spaarrekening €
15.831,54

kantoor van Anak opgeleid.

stichting steunt dit initiatief
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Eigen vermogen € 20.101,55
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mee aan een eerste pilot.
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Activa:

Staat van baten en lasten

Ferhoncus de plub

Trenz Pruca
Aliquam de Mantis

Urna Semper
Chauncey de Billuptus

Cras Maecenas
Curabitur Leo

Senmaris Calla Ipsum

Sed accumsan Libero

Aliquam Mattis Felis

Hierondert is de staat van baten en lasten over 2010 te zien. Er is in totaal bijna € 21.000 aan
Omare
foremne
Leohet
Praesen
Orcijaar
Aliquam
Tortor €
Rasellus
donaties
ontvangen.
Dit ligt lager dan
niveau van het
daarvoor (2009:
26.000).
Mauris Vitaequam
Vivamus Nunc
Quisque Porta
Omdat we meer baten dan lasten hebben kon over 2010 ruim € 5.000 aan het eigen
Lemacord Promwn
Diam Nobis
Nobis Eget
Urna Sodales
vermogen worden toegevoegd.
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zijn, blijven dit jaar
wederom
relatiefVeli
laag.
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Morbi congue Magna
omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. In 2009 lagen de ‘kosten kantoor’ hoger
Fringilla
Viverr
Scelerisque uitgaven.Odio Pede
met name door kosten drukwerk. In 2010
hadden
wij geenUam
bijzondere
Seargente de Fermentum

Maecenas Interdum

Eget Purus

De kosten gemaakt voor ons Nederlandse kantoor uitgedrukt als percentage van verstrekte
gelden komt in 2010 uit op 4,9% (2009: 6,2%). Dit percentage ligt in 2010 lager door doordat
wij in 2009 extra kosten voor drukwerk hebben gehad. Overigens zit deze 4,9% nog steeds
ver onder de norm die het CBF hanteert.
Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2007, is begin 2007 is op de Filippijnen onze
zusterorganisatie ANAK Negros opgericht. Dit betreft een zelfstandige organisatie opgericht
naar Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. Maandelijks wordt aan ANAK
Nederland gerapporteerd over de gedane uitgaven op de Filippijnen.

Baten 2010

In euro’s

Lasten 2010

In euro’s

Donaties

€20917

Verstrekt aan Anak
Negros

€15000

Ontvangen rente

€33154

Kosten kantoor NL
(excl bank-en
incidentele kosten)

€497.77

Bankkosten

€22092

Incidentele kosten

€301.93

Toevoeging aan
eigen vermogen

€5227.92

Totaal baten/
lasten

€21248.54

Over 2010 is € 15.000,00 verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de Filippijnen.
Alhoewel ANAK Negros een eigen boekhouding is zij een zusterstichting die 100%
gefinancierd wordt door Stichting Anak in Nederland. De uitvoering van alle activiteiten ter
plekke vindt plaats door Anak Negros Inc. Hoewel wij formeel geen rekeningschap geven
over de Filippijnse zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc., willen wij onze donateurs
toch informeren over hoe het geld ter plaatse is besteed.
Hieronder is het kasoverzicht 2010 te zien van ANAK (Negros). Een belangrijke opmerking
betreft de gebruikte valuta. Stichting ANAK verstrekt de fondsen in euro’s aan de bank van
onze Filippijnse zusterorganisatie. De banken converteren dit naar de lokale munteenheid
peso’s. Hierbij ontstaan koersverschillen/ provisies ten nadele van ANAK en ten gunste van
de banken. In het gepresenteerde kasoverzicht hebben wij de ontvangsten en uitgaven
omgerekend van peso’s naar euro. Hiervoor is de gemiddelde koers officiële koers (2010:
59,739 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt. Dit alles veroorzaakt dat er een
verschil zit (2010: € 333,84) tussen wat wij aan de Filippijnen hebben overgemaakt en het
omgerekende bedrag in euro’s dat in de Filippijnen is ontvangen.
Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2010 (prijzen omgerekend van peso’s naar euro’s)
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Ontvangen donaties

14,666.16

Salariskosten

2,863.99

Organisatie en
uitvoeringskosten

1,540.47

Huisvestingskosten

2870.66

Studiebeurzen

10,286.43

Trainingen en workshops

371.53

Medische hulp en overig

457.74

Summer camp Home of
Hope

1,188.50

Public Reading Place

408.48

Onttrokken aan
banksaldo

5,321.64

Totaal

1,.666.16
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organisatie ANAK Filippijnen versus
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Het verstrekken en goed
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voor een betere toekomst.

Contact:

Stichting Anak Filippijnen
Koninginneweg 53A
1075 CH Amsterdam
020-6658374
info@anak.nl

Datum:!

!

!

!

!

Handtekening Martijn Scholten!!

!

Handtekening Louis Smoleaars

(penningmeester)!

!

(voorzitter)

!

!

!

Plaats:

