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Datum  

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen

van € 198.158 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 10.332, samengesteld.

2                ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien onze werkzaamheden nog niet zijn afgerond, hebben wij nog geen samenstellingsverklaring bij deze

conceptjaarrekening afgegeven. Volledigheidshalve vermelden wij dat deze conceptjaarrekening alleen bestemd is

voor intern gebruik en ter voorbereiding op de bespreking.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

na resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 85.959 85.959

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 5.000 -

Vlottende activa

Overige vorderingen  (3)

Overlopende activa 4.131 5.200

Liquide middelen  (4) 103.068 117.029

 198.158 208.188
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Vrije reserves 73.479 70.311

Bestemmingsreserves 124.074 137.574

197.553 207.885

Kortlopende schulden  (6)

Overlopende passiva 605 303

 198.158 208.188
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten

Giften particulieren  (7) 6.943 4.939

Giften scholen / bedrijven  (8) 2.099 1.585

Collecten / sponsoracties  (9) 14.529 33.769

Verkoop diverse artikelen  (10) 595 824

Overige baten  (11) 585 27.700

Som der baten 24.751 68.817

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (12) 33.143 53.987

Overige lasten  (13) 1.940 3.200

Som der lasten 35.083 57.187

Resultaat -10.332 11.630

Resultaatbestemming

Vrije reserves 3.168 11.630

Bestemmingsreserves -13.500 -

-10.332 11.630
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van hulpacties in de vorm van het ter beschikking stellen

van geld en goederen ten behoeve van instanties, van welke aard dan ook, zowel op lokaal als op regionaal en

landelijk niveau, alsmede ten behoeve van organisaties en particulieren, in onder andere Roemenië en Moldavië.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Putten-Roemenië-Moldavië (statutaire zetel Putten, geregistreerd onder KvK-nummer 41041826) is

gevestigd op Torenlaan 12 te PUTTEN.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor

zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin

ze voorzienbaar zijn.

Omrekening van vreemde valuta's

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die

geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden

opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met

afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Financiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In

dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de

nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening

gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente

belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige

belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.
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Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In

dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de

nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening

gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid

daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt

van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen

tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.

Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen

verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. 

De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de brutowinst, zijnde de netto-

omzet verminderd met de kostprijs. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor

zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de

voorwaarden zal worden voldaan.

Beheer en admnistratie

Kosten van beheer en administratie zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, die niet worden

toegerekend aan een doelstelling.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen

en -

terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Kostprijs 85.959

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

85.959

Boekwaarde per 31 december 2020

Kostprijs 85.959

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

85.959

Afschrijvingspercentages

%

Gebouwen en -terreinen  0

2. Financiële vaste activa

2020

€

2019

€Lening A. Taran

Stand per 1 januari - -

Verstrekte leningen 5.000 -

Langlopend deel per 31 december 5.000 -

Betreft een renteloze onderhandse lening van 3 jaar. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd. 
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3. Overige vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Overige vorderingen 4.131 -

Nog te ontvangen legaat - 5.200

4.131 5.200

4. Liquide middelen

NL31 RABO 0384 1222 13 Rekening-courant 10.671 8.141

NL56 RABO 3542 3133 35 BedrijfsSpaarRekening 92.088 108.579

Kas 273 273

Kas (Vreemde valuta) 36 36

103.068 117.029
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen

2020

€

2019

€Vrije reserves

Stand per 1 januari 70.311 171.181

Overboeking naar bestemmingsreserve - -112.500

Resultaatbestemming 3.168 11.630

Stand per 31 december 73.479 70.311

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Project Roemenië (diverse projecten) 24.930 28.430

Project Moldavië (diverse projecten) 53.735 63.735

Reserve inzake huisvesting 5.409 5.409

Reserve noodhulp/ directe kosten 40.000 40.000

124.074 137.574

2020

€

2019

€Project Roemenië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 28.430 4.505

Dotatie - 23.925

Resultaatbestemming -3.500 -

Stand per 31 december 24.930 28.430

Project Moldavië (diverse projecten)

Stand per 1 januari 63.735 15.160

Dotatie - 48.575

Resultaatbestemming -10.000 -

Stand per 31 december 53.735 63.735

Reserve inzake huisvesting

Stand per 1 januari 5.409 5.409

Stand per 31 december 5.409 5.409
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2020

€

2019

€Reserve noodhulp/ directe kosten

Stand per 1 januari 40.000 -

Dotatie - 40.000

Stand per 31 december 40.000 40.000

6. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 605 303
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

7. Giften particulieren

Giften particulieren 6.943 4.939

8. Giften scholen / bedrijven

Giften scholen / bedrijven 2.099 1.585

9. Collecten / sponsoracties

Gift project Causeni 5.075 -

Voorjaarscollecte Diakonie Hervormde Gemeente Putten 546 2.906

Najaarscollecte Diakonie Hervormde Gemeente Putten 1.285 2.856

Giften diverse plaatselijke kerken 1.135 243

Opbrengst voedselpakketten-aktie (na aftrek kosten) 2.190 3.735

Giften/ sponsoring / bijdragen jongerenreis Moldavië 2.967 22.614

Giften Crocmaz 1.331 1.415

14.529 33.769

10. Verkoop diverse artikelen

Opbrengst kaarten en honing 595 824

11. Overige baten

Ontvangen legaat 585 27.700

12. Besteed aan de doelstellingen

Roemenië

Projecten Roemenië 7.907 6.511

Verblijfkosten Roemenië - 1.553

7.907 8.064
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Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

Moldavië

Project straatkinderen Crocmaz 3.055 2.810

Project Canaire - 600

Jongerenreis Moldavië 1.773 19.468

Overige kosten hulpverlening 556 1.163

Kosten begeleiding Menno Schouten - 67

Project Causeni 8.200 10.900

Verblijfkosten Moldavië - 1.563

13.584 36.571

Kosten diverse projecten

Kosten website - 1.288

Kosten vrijwilligersavond 4.080 -

Kosten opslagruimte Industrieweg 1.175 1.611

5.255 2.899

Kosten transport

Kosten transport 6.397 6.453

13. Overige lasten

Diverse (bestuurs)kosten 1.940 3.200

Diverse (bestuurs)kosten

Bestuurkosten 353 910

Kosten betalingsverkeer 248 330

Accountantskosten 605 303

Verzekeringen 734 657

Rente lening - 1.000

1.940 3.200
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6                OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2020

Het verlies ad € 10.332 over 2020 wordt in mindering gebracht op de bestemmingsreserves en de overige reserves.

Ondertekening bestuur

Putten, ......................................

De heer C. Doppenberg, voorzitter De heer H. Alderliesten, penningmeester 
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