
FINANCIEEL JAARVERSLAG ASSISTANCE-INTERNATIONAL  (S.A.I.) 

1 JANUARI 2020 TOT 31 DECEMBER 2020 

 
Volgens de regels van het burgerlijke wetboek 2 artikel 10 lid I, II, III, IV. 

 

 

BALANS 

 

1/1/2020                         31/12/2020 

Aktiva        Aktiva 

 

ABN AMRO Bestuur rekening  € 9.389,30       ABN AMRO Bestuur rekening  €  18.728,40 

ABN AMRO Spaarrekening                0,00       ABN AMRO Spaarrekening                    0,00 

 

   TOTAAL                                €  9.389,30                     TOTAAL                      €  18.728,40 

 

Passiva       Passiva 

 

Reservering voor projecten    €   7.127,83       Reservering voor projecten           €  7.000,33 

K.T.  project PT             €          0,00       Project Mongolië                                  500,00 

K.T. project MO             €   1.160,00       Project Tursunzoda (Cornerstone) €  9.786,59 

K.T. project H. F.                   €    1.101,47       Project Bogtar                                €  1.441,48 

Tursunzoda project C.            €           0,00       Overige crediteuren                        €        0,00            

TOTAAL              €    9.389,30                TOTAAL       €      18.728,40 

 

 

Toelichting op de balans 

 

Reservering projecten 

 

De rekening “Reservering projecten” zijn gelden die niet toegewezen zijn aan een bepaald 

project en dus vrij inzetbaar zijn, binnen SAI projecten. Voor dit jaar is € 1200,00 aangewend 

voor de betaling van een accountant in Tajikistan en € 1170,00 voor individuele hulp en  

€ 45,67 om het bedrag van Covid-19 hulp af te ronden naar boven. 

 

 

Begin balans  per 1 jan 2020          €   7.127,83 

Ten laste van deze rekening       -   €   1170,00   

Sub                                                €    5.957,83 

Afronding corona relief             -  €         45,67 

Sub                                                 €   5,912,16 

Kosten accountant                      -  €    1.200,00 
Sub                                                €    4,712,16 

Resultaat 2020                          +  €    2.288,17   

Beginbalans per 1/1/2021             €     7.000,33 

 

 

 

 

 



 

Project Mongolië 

Dit project loopt in Mongolië in de  naam van de NGO Sergelt OOD, en wordt o.a. 

gefinancierd vanuit Nederland. SAI helpt met de overschrijvingen vanuit Nederland in lijn 

met art 2.1 van de statuten:    “het verlenen van administratieve - en logistieke ondersteuning 

…. “. Totaal is er € 186.700,00 ontvangen en op € 500 na is alles doorgestuurd naar 

Mongolië.  Meer informatie op hun website: https://www.sergeltmongolia.org/ 

 

Project in Tursunzoda   

Het Tursunzoda project wordt dit jaar gefinancierd tot een bedrag van . € 31.286,59. Er staat 

nog € 9.786,59 in Nederland. 

 

Project Bogtar 

Deze rekening heette voorheen K.T. Project PT. Bogtar is de nieuwe naam van deze plaats die 

voorheen Kurgan Teppa (K.T.) heette.  Er is € 85.500,00 binnengekomen voor het project in 

Bogtar. Van dit bedrag staat nog € 1.441,48 in Nederland. Er zijn ook nota’s betaald voor dit 

project buiten Tajikistan. Totaal  is € 70.558,52 doorgestuurd naar Tajikistan.  

 

Overige crediteuren. 

Wij ontvingen dit jaar € 8453,32 voor covid hulp. Deze gelden zijn doorgestuurd en verdeeld 

over de projecten en aangewend voor hulp aan mensen getroffen door het Covid-19 virus. 

Daarom staat deze rekening nu op -0- 

 

Totaal doorgestuurd naar Tajikistan 

€   70.558,52    (Bogtar) 

€    1.101,47    (Bogtar) 

€    1.160,00    (Bogtar). 

€    8.699,98    ( Kulob 

€    9.000,00    (Veshab) 

€      933,23    (TZ) 

€    8453,32   (Covid Relief) 

€    1170,00    (TZ) 

€    1200,00    (Accountant) 

€      500,00   (Bogtar) 

€         45,67                (Afronding covid 19 relief) 

   

Totaal naar Tajikistan   :   €   102,822,19 

Totaal naar Mongolië         €   186.700,00 

TOTAAL DOORGESTUURD   €   289.522,19 

 

 

Alle gelden staan op de bestuur rekening omdat ze gebruikelijk op korte termijn worden 

doorgestuurd. Het rente percentage is in 2020 verwaarloosbaar geweest. De ontvangen rente 

in 2020 is 0,00 euro. Ontvangen gelden staan nauwelijks 1 dag op de rekening want ze 

worden direct doorgestuurd. Alleen op verzoek van de ontvangers blijven gelden langer staan 

in Nederland. 

 

 

 

 



 

Baten en Lasten 1/1/2020 tot 31/12/2020 

Baten (in €) 

PGM S                           6.000,00 

Van individuen                        1.901,00 

Totaal baten (A)                                        7.901,00 

 

Totaal Lasten (in €) 

Bankkosten                    418,40 

Administratie               1.776,44 

Tickets / reiskosten / visa       1.385,34 

Per hand naar Tajikistan         2.032,65 

Totaal lasten (B)    5612,83 

 

Resultaat 2020  A – B = positief)             €   2288,17 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

Het resultaat van 2020 is gemuteerd op de rekening “reservering projecten” zodat die per 

31/12/2020 staat op €  7000,33 (Zie toelichting balans) 

 

 

 


