
Balans en resultatenrekening Fair Spirit 2013

Balans

activa € € € €

Vorderingen

Microkredieten

  Energy in Common 127            133            

  Kiva 30.208      29.985      

  Microworld 500            500            

  Zidisha 864            -             

31.699      30.618      

liquide middelen

  Bankrekening Triodosbank 1.240        2.080        

  Tussenrekening Paypal -             161            

  Energy in Common rek. crt. 54              57              

  Kiva rekening courant 460            13              

  Zidisha 5                

1.760        2.311        

33.458      32.928      

passiva € € € €

Eigen vermogen

  Reserve in microkredieten 31.699      30.618      

  Reserve in uit te zetten microkredieten 620            1.080        

32.319      31.698      

  Algemene reserve tbv exploitatie 1.139        1.230        

33.458      32.928      

Toelichting balans:

31-12-2013 31-12-2012

Per 31/12/2013 stond er voor € 31.699 uit als microkrediet.

Op de Triodos bankrekening en op de rekening courant van Energy in Common, Kiva en Zidisha stonden 

eind 2013 nog tegoeden ter hoogte van € 1760. Dit bestond voor een deel uit uitgezet zullen worden als 

microkrediet.afgeloste bedragen en recent ontvangen donaties, die (opnieuw)

De waarde van de uitstaande microkredieten plus uit te zetten microkredieten is in 2013 gestegen van € 

31.698 naar € 32.319

Hierin is de koersdaling van de dollar t.o.v. de Euro (van 1,32 naar 1,38 USD per Euro) meegenomen, 

die een rol spelen bij Energy in Common, Zidisha en Kiva. Microworld rekent in Euro's.



Balans en resultatenrekening Fair Spirit 2013

Resultatenrekening 2013:

Kosten: realisatie begroot

Organisatiekosten € €

bankkosten 91              100            

advertentiekosten / publiciteit -             200            

overige organisatiekosten / onvoorzien -             200            

91              500            

Default- en koersverliezen 1.879        

Totaal kosten 1.970        500            

Baten: werkelijk begroot

€ €

donaties 2.500        6.000        

totaal baten: 2.500        6.000        

 

Saldo resultaat: 530            5.500        

Verdeling saldo: € €

Onttrekking aan alg. reserve 91-              500-            

Toevoegen microkrediet 621            6.000        

Alle kantoor- en oprichtingskosten (in 2013 € 91) 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 in 2013 niet doorgegaan, er waren geen onvoorziene 

kosten.

De donaties worden volledig besteed aan microkredieten bij Kiva, Energy in Common (EIC), Microworld, 

Zadisha, en in het verleden ook bij United Prosperity (UP) en MyC4.

Door de daling van de dollarkoers vielen de nieuwe donaties in 2013 deels weg tegen het resultaat op de 

uitstaande microkredieten.


