Financieel Jaarverslag 2017

Stichting Masanga Nederland
Burgemeester Tijmesstraat 37
7822 EG Emmen
Nederland

E-mail: masanganederland@gmail.com
Website: www.masanga.nl
Rekeningnummer: NLRABO0147966515

Financieel overzicht 2017
Exploitatie:
Lasten

Baten

Donaties aan Masanga Hospital:
Uit Fonds opleidingen
Running costs (via DK)
Verzekeringen tropenartsen
Direct betaalde kosten Masanga
Kosten

€3.033,02
€16.332,00
€2.965,90
€5.405,00
€272,80
____________
€28.008,72

Ontvangen algemene donaties
Maandelijkse donaties
Sponsoring opleidingen
Inkomsten Oxygen Run
Renteopbrengsten

€ 24.804,92
€1.140,00
€2.355,00
€3.330,00
€41,21
€ 31.671,13

Toelichting:
Lasten
Donaties aan Masanga Hospital betreffen:
1.
2.
3.
4.

Fonds opleidingen:
Running costs:
Verzekeringen tropenartsen
Direct betaalde kosten Masanga

t.b.v. Aruna, Roland en Abdul
t.b.v. Running costs Masanga Hospital (via DK)
betalingen verzekeringen NL tropenartsen
Donatie Vintura tbv watervoorziening, bliksembeveiliging en constructie triagegebouw(€5K)
en zuurstofgenerator
Totaal

€ 3.033,02
€ 16.332,00
€ 2.965,90

€ 5.405,00
€ 27.735,92

Kosten betreffen:

1. Bankkosten, incl. kosten buitenlandse betalingen
2. Kosten website
Totaal

€
€
€

249,81
22,99
272,80 (<1% van lasten)

Baten
Ontvangen donaties:
v De algemene en maandelijkse donaties kwamen voornamelijk uit particuliere kring, kerken en enkele
bedrijven.
v Sponsoring voor opleidingen van personeelsleden van Masanga Hospital afkomstig uit particuliere kring
v Inkomsten Oxygen Run betreffen sponsorbedragen voor renners die in Sierra Leone een sponsorloop t.b.v.
zuurstofapparaten liepen.
v Renteopbrengsten van spaarrekening
*Zie voor verdere toelichting Bestuurlijk jaarverslag 2017
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v Running costs worden over gemaakt naar Masanga Denemarken (DK), zij verzamelen vanuit verschillende
landen het geld voor Masanga en maken het dan over naar Sierra Leone t.b.v. de running costs van het
ziekenhuis.
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Balans per 31 december 2017
Activa
Kas
Rabobank, rekening courant
Rabo BedrijfsSpaarRekening

Passiva
€ 0,00
€ 12.771,68
€ 13.185,89

Eigen vermogen
Fonds Algemeen
Fonds Opleidingen
Fonds Renovatie
Fonds Oxygen Run
Resultaat

€ 25.957,57

€ 0,00
€ 1.007,56
€ 11.851,60
€ 10.000,00
€3.330,00
- € 231,59

€ 25.957,57

Toelichting bij Balans 2017
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v Vanuit het ‘Fonds algemeen’ worden bijdragen aan de running costs via Denemarken alsmede de
verzekeringen van de tropenartsen, welke feitelijk bij de running costs horen, betaald. Hiernaast worden
onkosten voor materialen soms rechtstreeks betaald danwel rechtstreeks aan Masanga overgemaakt.
v De fondsen ‘running costs’, ‘donatie’ en ‘Vintura’ zijn opgeheven en opgegaan in fonds Algemeen. Enerzijds
om het eenvoudiger te maken, anderzijds aangezien fonds ‘Vintura’ vrijwel leeg was.
v Fonds Renovatie is in 2017 niet aangesproken. In 2018 zal besproken worden of dit fonds wordt ingezet voor
relevant renovatieproject danwel running costs aangezien hier de grootste noodzaak is.
v Het negatief resultaat van -€ 231,59, bestaande uit bankkosten en publiciteitskosten en minus
renteopbrengsten, zal in 2016 worden afgeboekt op het eigen vermogen.
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