
Balans en resultatenrekening FairSpirit 2012

Uitgangspunten:
Alle bijkomende kosten worden via de Triodosrekening t.l.v. de algemene reserve (startkapitaal)
gebracht. Geen vergoedingen bestuur
Alle bureaukosten komen t.l.v. Haicu webdesign

Het startkapitaal van FairSpirit bestond uit bijdragen van donateurs aan de voorloper van FairSpirit
en uit een stimuleringsprijs van € 2000,- die voor de bijkomende kosten ingezet wordt.

Voor de balans per 31-12-11 en 31-12-12 is de dagwaarde (in €) van de accounts bij MyC4,
United Prosperity, Energy in Common, Microworld en Kiva vastgesteld, waarbij onderscheid
gemaakt is tussen enerzijds de rekening courant bij deze organisaties waarop terugbetalingen
worden ontvangen en van waaruit nieuwe kredieten worden uitgezet en anderzijds de waarde
van de uitstaande microkredieten.

Balans per 31-12-2011
activa € passiva €
Triodosbank 1,433 Alg. reserve 1,350
Paypal (tussenrekening) 0 Microkredieten (mk) 26,540
MyC4 rekening courant (rc) 38 Uit te zetten microkredieten 407
MyC4 krediet (mk) 0
United Prosperity rek.crt. (rc) 159
United Prosperity krediet (mk) 0
Energy in Common rek. crt. (rc) 0
Energy in Common krediet (mk) 187
Microworld (rc) 0
Microworld (mk) 0
Kiva rekening courant (rc) 127
Kiva krediet (mk) 26,353

28,298 28,298

Balans per 31-12-2012
activa € passiva €
Triodosbank 2,080 Alg. reserve 1,230
Paypal (tussenrekening) 161 Microkredieten (mk) 30,618
MyC4 rekening courant (rc) 0 Uit te zetten microkredieten 1,080 4,751
MyC4 krediet (mk) 0
United Prosperity rek.crt. (rc) 0
United Prosperity krediet (mk) 0
Energy in Common rek. crt. (rc) 57
Energy in Common krediet (mk) 133
Microworld (rc) 0
Microworld (mk) 500
Kiva rekening courant (rc) 13
Kiva krediet (mk) 29,985

32,928 32,928

De saldi van de rekeningen courant worden zo laag mogelijk gehouden, zodat een zo
groot mogelijk bedrag uitstaat als microkrediet.
De waarde van het uitgezette kapitaal (de microkredieten plus uit te zetten microkredieten) is
gestegen van € 26.947 naar € 31.698
De waarde van de dollar t.o.v. de Euro: het begin van het jaar: € 1 = USD 1,34;
eind van het jaar € 1 = 1,32 USD.

Resultatenrekening 2012:
Kosten: realisatie begroot

€ €
bankkosten 96 100
advertentiekosten / publiciteit 0 200
organisatiekosten / onvoorzien 24 200
totaal bijkomende kosten: 120 500

Baten: werkelijk begroot



€ €
donaties 4,581 6,000
bij: herwaardering microkredieten 170 p.m.
totaal kosten: 4,751 6,000

Saldo resultaat: 4,631 5,500

Verdeling saldo: € €
Onttrekking aan alg. reserve 120- 500-
Toevoegen microkrediet 4,751 6,000

Alle kantoor- en oprichtingskosten worden gedekt uit de algemene reserve die is gevormd
uit de aanmoedigingsprijs van de Gem. Utrecht aan Fair Spirit.
De geplande uitgaven aan werving / publiciteit zijn niet gedaan, er waren geen onvoorziene kosten.
De donaties konden volledig worden besteed aan microkredieten bij Kiva, Energy in Common (EIC)
en Microworld, in het verleden ook bij United Prosperity (UP) en MyC4.


