Jaarrekening 2018
Silent Work, Edam

fiscaal nummer 815769362

BALANS PER

31/12/18

31/12/17

150.016

172.539

PASSIVA PER

31/12/18

31/12/17

150.016

131.308

ACTIVA

Liquide Middelen

Fonds Silent Work West Afrika
Fonds Postcode Loterij

150.016

-

172.539

150.016

41.231

172.539

B. WINST- EN VERLIESREKENING
( in euro's )
2018

Donaties en giften

Project inkomsten

Project uitgaven
Project uitgaven Afrika
Project inkomsten Afrika
Een sluier van zand
Algemene kosten

2017

29.031

14.597

182.094

313.673

352.648

-188.977
-2.178

-297.279

-301.460

21.390
2.674
-3.935

Project exploitatie
Bedrijfsresultaat

2.988
-4.181
-10.322

36.591

18.708

51.188

18.708

51.188

Uitkomst der financiële baten en lasten

Exploitatie overschot

Toelichting
Doelstelling van de Stichting Silent Work Nederland
Silent Work is een Afrikaans-Nederlandse organisatie. We werken voor de vergeten kinderen van Afrika. We geloven dat ieder mens, ieder kind,
met welke aanleg, geaardheid of mogelijkheden ook, het recht heeft om toe te groeien naar een zelfstandig bestaan. Daarvoor is naast vrede,
veiligheid, zorg, voedsel en onderdak communicatie de eerste voorwaarde. Daarom steunt Silent Work niet alleen basisvoorzieningen als water,
landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, en werkgelegenheid. Maar ook zorg voor doven en andere kinderen met een beperking. We helpen zowel
kleinschalige als grootschalige lokale initiatieven. Stichting Silent Work is onafhankelijk en niet gebonden aan een specifieke levensbeschouwing.

Richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties
De jaarrekening van de Stichting is in 2017 opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties.
Deze richtlijn is op 11 oktober 2016 gepubliceerd, tezamen met een nieuwe Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen zijn opgenomen
voor de nominale waarde, waarbij indien noodzakelijk een voorziening voor het risico van oninbare vorderingen in mindering
is gebracht.
Voor zover niet anders vermeld worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Verliezen worden genomen in het jaar dat zij voorzienbaar zijn.
Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Bijdragen uit hoofde van acties door derden worden opgenomen in het jaar
van toezegging, tenzij onzekerheid bestaat omtrent de toezegging.

Valuta
In de jaarcijfers zijn bedragen in UM en FCFA's omgerekend tegen vaste interne verrekenkoers.

Fonds Silent Work West Afrika

Donaties en giften

01-Jan-18
dotatie
aanwending
31-Dec-18

particulieren
bedrijven
kerkelijke instellingen
totaal

131.308,10
213.798,35
-195.090,82
150.015,63
-20.311,53
-3.000,00
-5.719,00
-29.030,53

Project Omschrijving
Nouakchott

Kosten
244,69

medische hulp

487,35

West Afrika

502,58

Naaldvakken

219,38

Coloree transport

147,86

School Centre Commercial

Opbrengst

53.441,31

Tolken Training

8.248,00

-5.850,00

Lanque Coloree

1.635,14

-48.000,00

Ma155

-24.809,85

logeerhuis

324,61

instructie bad

181,57

SW Afrika Admi

2.653,47

Lanque Coloree

3.182,00

-3.182,00

Boxershorts

609,26

-930,00

Paboy operatie

675,63

casa de sourds stuctureel

4.883,29

casa de sourds bouw

4.459,46

Fass Boy college
paiements mensuel
vrienden Effattha
kwaliteitsbewaking
algemene kosten projecten
Afrika rechtstreeks
dekking uit projecten
algemene kosten

-4.210,00
-10.000,00

7.361,95
85.111,77
174.369,32
18.360,00
10.794,88
2.177,81
-14.547,13
191.154,88
3.935,94
195.090,82

-85.111,77
-182.093,62
-2.674,20 resultaat boeken
-29.030,53 donaties

-213.798,35

