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Passiva

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

Ondertekening door:

Voorzitter,

Mw. A. Tax-Bax

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 mei 2020

INHOUDSOPGAVE



Activa 1-1-2019 31-12-2019

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 70.170 59.235

TOTAAL ACTIVA 70.170 0

Passiva 1-1-2019 31-12-2019

Eigen vermogen 70.170 59.235

Kortlopende schulden 0 0

TOTAAL PASSIVA 70.170 59.235

Ondertekening door:

Voorzitter, Treasurer,

Mw. A. Tax-Bax Dhr. A.J.A. Tax

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 mei 2020
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Balans per 31 december 2019 (na resultaat bestemming)



BATEN 2019

Donaties

stichtingen en verenigingen 97.265

particulieren 6.071

heuvelland vierdaagse sponsorloop 865

Goede Doel Shop 59

whydonate 47

stichting Derdengelden 347

rente spaarrekening 13

104.667

Bijdragen sponsoring

sponsoring kinderen, project voor ouderen en algemene bijdragen 30.395

Micro kredieten

terugbetaling micro krediet Dapoer Selera 569

terugbetaling micro krediet vader Silmi 319

888

TOTAAL BATEN 135.950
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Staat van baten en lasten 2019



LASTEN 2019
Uitvoeringskosten

kosten betalingsverkeer 1.424
transip en Pakweg webhosting 414

Kamer van Koophandel 8

lidmaatschap vereniging Partin 60

aanpassen statuten in verband met overlijden Yadi 316,25

Projecten

muzieklessen 4.115

exploitatiekosten school, sponsorkinderen, ouderen 21.400

collegelden studenten en leermiddelen 9.673

Rumah Bina Budi exploitatie 9.678

schoolequipment sponsorkinderen 4.513

3-daagse trip Dieng Plateau kinderen 204

actie idul fitri en Takjil en independence day festiviteiten 4.775

activiteiten met kinderen werkbezoek april en oktober 2019 3.810

onderhoud eMBi auto 773,55

micro kredieten 1.901

tralies school gebouw 374

bijdrage aan Wilde Ganzen voor schoolproject 39.822

leermiddelen school/project zwemlessen 12.507

bouw opslagruimte bij Skill Centre 10.381

volleybaltoernooien 583

definitieve begrafenis ceremonie Yadi 732

aanschaf tweede vissersboot en netten 9.880

JAVA tour eMBI kids en teamwork April en oktober 2019 6.511

foto Yadi plexiglas/plaquette school 386

project "dak boven je hoofd" 1.822

promotie activiteiten 90

kosten zorg en medicatie 734

TOTAAL LASTEN 146.885

EXPLOITATIERESULTAAT -10.935
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Staat van baten en lasten 2019



Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving

640 "Organisaties zonder winststreven" .

Tenzij anders aangegeven worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten . Tenzij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden 

de aciva en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen 

en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord

in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

6

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten



Activa 1-1-2019 31-12-2019

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 70.170 59.235

betreft saldi bankrekeningen Stichting

TOTAAL ACTIVA 70.170 59.235

Passiva 1-1-2019 31-12-2019

Eigen vermogen 70.170 59.235

eigen vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

* inkomsten uit donaties, bijdragen en subsidies

* alle overige verkrijgingen en opbrengsten uit verkopen

0 0

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA 70.170 59.235
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Toelichting balans per 31 december 2019



De staat van baten en lasten over 2019 sluit met een negatief exploitatieresultaat van 

€ 10.935.

Dit exploitatieresultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen van de Stichting.
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VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING


