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Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2020
Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2020.

SOORT REKENING
ING ZAKELIJKE REKENING
ING SPAARREKENING
TOTAAL SALDO
ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

SALDO PER 1 JANUARI 2020
€ 1.075,42
€ 6.184,75
€ 7.260,17
€ 50.165,26
€ 57,425.43

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2020.

BEDRAG
INKOMSTEN
Inkomsten donateurs
Inkomsten fondsen
Afrekening betalingsverkeer
Overboekingen spaarrekening en Robeco
Rente Robeco

TOTAAL

€ 3.178,00
€ 2.050,00
€ 303,96
€ 46.779,87
€ 5,02

€ 52.311,83 / € 52.316,85

UITGAVEN
Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten
ECW
Donateurs terugboeking
Overheadkosten stichting Ariana

BEDRAG
€ 344,99
€ 30.210,64
€ 40,00
€ 20.343,41

€ 50.939,04

De inkomsten voor 2020, voor een gedeelte afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 52.311,83 euro op. In vergelijking met 2019
is dit een stijging van 590,4%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 50.939,04 euro. Vergeleken met 2019 is dit een stijging van 235.5%.
Bij deze percentuele stijging moet een kanttekening geplaatst worden. De uitgaven en inkomsten lijken namelijk enorm gestegen waar in
werkelijkheid er veel van de spaarrekening en Robeco rekening is overgeboekt naar de zakelijke rekening en vice versa.

Versie 31-05-2021 © Stichting Ariana, H. Riaz

Stichting Ariana heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat de inkomsten van de stichting altijd gebruikt zullen worden om de doelstellingen van de
stichting na te streven. De uitgaven worden gemaakt met het oog op het stimuleren van onderwijs. Naast de gebruikelijke studietoelage van de
studenten naar Empowerment Center for Women (ECW) en de bijbehorende bankkosten bestonden de uitgaven in 2020 uit overheadkosten. Onder
deze kosten verstaan we de kosten voor het beheer van de stichting. De studietoelage is in 2020 fysiek uitgekeerd in Afghanistan. Onder de
overheadkosten vielen dit jaar onder andere de kosten voor de software en hosting van de website. Verder vielen de kosten voor de reis naar
Afghanistan in 2020 ook onder de overheadkosten. De kosten voor de reis vielen hoger uit dan normaal i.v.m. de reisannulering en omboeking door
vliegrestricties die verband hielden met Covid19.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding zoals bijvoorbeeld
reiskostenvergoeding. De bestuursvergaderingen worden op verschillende plaatsen in het land gehouden. Hierdoor kan het voorkomen dat een
bestuurslid soms een grotere afstand moet afleggen dan een ander bestuurslid. De hoogte van de reiskosten kunnen dus per bestuurslid verschillen.
Voor een uitgebreide beschrijving van onze uitgaven kunt u ons herziene beleidsplan en declaratiereglement raadplegen, deze zijn te vinden op onze
website.
Het financieel boekjaar 2020 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven.
SOORT REKENING
SALDO PER 31 DECEMBER 2020
ING ZAKELIJKE REKENING
€ 2.448,21
ING SPAARREKENING
€ 384,75
TOTAAL SALDO
€ 2.832,96
ROBECO REKENING
€ 20.170,28
TOTAAL VERMOGEN
€ 23,003.24

Prognose voor het jaar 2021
Voor het jaar 2021 verwachten wij dat de uitgaven en inkomsten zullen dalen. Zoals overal in de wereld heeft Covid19 ook een grote impact gehad voor
onze stichting. De inkomsten uit donaties en fondsen lopen af. Met het oog op de toekomst zijn wij genoodzaakt om de stichting in 2021-2022 op te heffen
indien deze trend zich doorzet.
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