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BALANS NA RESULTAATBESTEMMING 

 

 

 

 PER 31 

2020 

DECEMBER 

2019 

ACTIVA    

 
Vlottende activa 

   

Vorderingen € - € 2.400 

Liquide middelen €   19.109  €  40.791  

 € 19.109 € 43.191 

Totaal € 19.109 € 43.191 

 

 

 
 

PASSIVA 

 

 

Reserves en fondsen 

 
Algemene reserve € 3.318 € 27.465 

Continuïteitsreserve € - € 15.000 

Bestemmingsreserve €  15.000  €  -  

 € 18.318 € 42.465 

Schulden 
  

Kortlopende schulden €  791  €  726  

 € 791 € 726 

Totaal € 19.109 € 43.191 
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RESULTATENREKENING (STAAT VAN BATEN EN LASTEN) 

 

 

 

 PER 31 DECEMBER 

2020 2019 

BATEN   

Bestemmingsgiften 
  

Giften particulieren € 8.785 € 14.331 

Giften kerken € 12.772 € 11.218 

Giften bedrijven, fondsen en stichtingen € 18.812 € - 

Giften tijdens presentaties en markten €  3.394  €  5.000  

 € 43.763 € 30.549 

Totaal baten € 43.763 € 30.549 

 

 

LASTEN 

  

Besteed aan doelstellingen 
  

Domari Society of Gypsies € 62.693 € 19.438 

Donatie Amina Ibrahim €  2.400  €  2.400  

 € 65.093 € 21.838 

Kosten beheer en administratie   

Wervingskosten € 106 € 408 

Overige kosten €  2.711  €  929  

 € 2.817 € 1.337 

Totaal lasten € 67.910 € 23.175 

 

 

RESULTAAT 

  

Totaal baten € 43.763 € 30.549 

Totaal lasten €  67.910  €  23.175  

Saldo baten en lasten € -24.147 € 7.374 
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KASSTROOMOVERZICHT (CASHFLOW) 

 

 

 
 

Kasstromen volgens indirecte methode BALANS PER 31 DECEMBER 

2020 2019 
 

 

Resultaat bedrijfsactiviteiten € -24.147 € 7.374 

 
Mutatatie vorderingen 

 
€ 

 
2.400 

 
€ 

 
- 

Mutatie kortlopende schulden €  66  €  -  

Mutatiesaldo € 2.466 € - 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties € -21.682 € 7.374 

Kasstroom uit operationele activiteiten € -21.682 € 7.374 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten € - € - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten € - € - 

Netto kasstroom/cashflow € -21.682 € 7.374 

 
Liquide middelen 

  

Stand begin boekjaar € 40.791 € 35.817 

Mutatie boekjaar €  -21.682  €  4.974  

Stand ultimo boekjaar €  19.109  €  40.791  
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ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

 

 

 
 

Algemene toelichting 
 

Activiteiten 

De stichting heeft als hoofddoelstelling: het bevorderen van en het geven van steun 

aan het werk van de te Jeruzalem, Israël, gevestigde organisatie Domari society of 

Gypsies. 

 

Continuiteit van de activiteiten 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

De stichting is opgericht op 20-6-2013 en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 58184724. Zij is gevestigd aan de Laan 113 te Nunspeet. 

De stichting heeft een ANBI-status en staat geregistreerd onder RSIN 852915299. 

 
Schattingen bij de toepassing grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die kritisch 

zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de 

financiële positie. 

 

Algemene grondslagen 
 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op algemeen aanvaarde grondslagen. 

 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Functionele valuta 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van 

de economische omgeving waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent 

(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de 

functionele als de presentatievaluta van de stichting. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide 

liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden. 

Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

De stichting heeft geen afgeleide financiële instrumenten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking en 

betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen. 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder 

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het 

doel waarvoor de stichting is opgericht. 

 

Continuïteitsreserve 

Er wordt een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker 

zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan bepaalde verplichtingen 

kan voldoen. Het bestuur bepaalt jaarlijks of deze reserve moet worden aangepast. 

Bij bestuursbesluit is de continuïteitssreserve van € 15.000 per 31-12-2020 

opgeheven. 

 

Bestemmingsreserve 

Voor projecten bestemde gelden, die nog niet zijn besteed, worden gereserveerd. 

Giften en collecten zonder specifieke bestemming, die nog niet zijn besteed, worden 

toegewezen aan de algemene reserve. 

Bij bestuursbesluit is een bestemmingsreserve van € 15.000 aangewezen. 

 
Kortlopende schulden 

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, 

uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 

zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit 

voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend. 

 

Baten 

De opbrengsten bestaan uit giften en collecten. 

 
Personeelskosten 

Er is geen personeel in loondienst. 

 
De bestuursleden hebben geen vergoeding voor hun inzet ontvangen; evenmin zijn er 

onkostenvergoedingen betaald. 
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Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden (te) ontvangen en aan derden 

betaalde en te betalen rente. Tevens zijn hieronder opgenomen waardeveranderingen 

van financiële vaste activa en effecten. 

 

Belastingen 

De stichting is niet belastingplichting voor de BTW, derhalve zijn alle baten en 

lasten inclusief BTW opgenomen. 

Zij is evenmin belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

 
Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

Betalingen en ontvangsten die voortvloeien uit langlopende schulden, alsmede 

kapitaalmutaties, worden verwerkt als kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE ACTIVA EN PASSIVA 

 

 

 
 

ACTIVA PER 31 DECEMBER 

2020 2019 

Vlottende activa 

 
Vorderingen 

Nog te ontvangen bedragen €  - €  2.400  

€  -   €  2.400  

Liquide middelen 

Rabo Betaalrekening € 19.109 € 25.781 

Rabo Spaarrekening € -------------- €  15.010  

Totaal €  19.109   €  40.791  

De bankrekeningen staan vrijelijk ter beschikking. Er is geen kredietovereenkomst. 

 

 
PASSIVA PER 31 DECEMBER 

2020 2019 

Reserves en fondsen 

 
Algemene reserve 

Stand begin boekjaar € 27.465 € 20.091 

Resultaat boekjaar €  -24.147   €  7.374  

Stand einde boekjaar € 3.318 € 27.465 

Continuïteitsreserve 

Stand begin boekjaar € 15.000 € 15.000 

Vermogensmutatie (opheffing) €  -15.000   €  -  

Stand einde boekjaar € - € 15.000 

 

Bestemmingsreserves 

Stand begin boekjaar 

 

€ 

 

- 

 

€ 

 

- 

Vermogensmutatie (toevoeging continuïteitsreserve) €  15.000  €  -  

Stand einde boekjaar  € 15.000 € - 

Totaal reserves en fondsen  €  18.318  €  42.465  

 

Schulden 

   

Kortlopende schulden 
   

Nog te betalen kantoorkosten € 604 € - 

Nog te betalen bankkosten € 12 € - 

Nog te betalen administratiekosten €  175 €  726  

Totaal €  791   726  

De kortlopende schulden hebben alle een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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TOELICHTING BATEN EN LASTEN 

 

 

 
 

Lasten PER 31 DECEMBER 

2020 2019 

Wervingskosten 

Website (hosting) € 106 € 106 

Wervingskosten € -------------- €  302  

€  106   €  408  

De wervingskosten omvatten alleen de direct toewijsbare uitgaven voor werving. 

 

Overige kosten 

Administratie-/advieskosten 

 

€ 841 

 

€ 787 

Betalingsverkeer € 133 € 142 

Kantoorkosten €  1.737  €  -  

 €  2.711  €  929  

 

 

Kosten-/batenanalyse   2020  

Totaal baten 
 

€ 43.763 
 

100,0% 

Wervingskosten  €  -106   0,2% 

Opbrengst werving  € 43.657  99,8% 

Overige kosten beheer en administratie €  -2.711   6,2% 

Te besteden voor doelstellingen € 40.946 93,6% 

Besteed voor projecten €  -65.093  148,7% 

Afname reserves € -24.147 -55,2% 

 
Saldo algemene baten en algemene lasten € -2.817 -6,4% 

Saldo projectgiften en projectuitgaven €  -21.330  -48,7% 

Afname reserves €  -24.147  -55,2% 

 

 

 


