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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 2019

INHOUDSOPGAVE



Activa 1-1-2018 31-12-2018

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 92.036 70.170

TOTAAL ACTIVA 92.036 0

Passiva 1-1-2018 31-12-2018

Eigen vermogen 92.036 70.170

Kortlopende schulden 0 0

TOTAAL PASSIVA 92.036 70.170

Ondertekening door:

Voorzitter, Treasurer,

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

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 mei 2019

3

Balans per 31 december 2018 (na resultaat bestemming)



BATEN 2018

Donaties

stichtingen en verenigingen 128.568

particulieren 4.550

acties 1.371

sponsorkliks 162

verkoop tasjes 344

whydonate 172

stichting Derdengelden 95

135.262

Bijdragen sponsoring

sponsoring kinderen, project voor ouderen en algemene bijdragen 26.543

TOTAAL BATEN 161.805
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Staat van baten en lasten 2018



LASTEN 2018
Uitvoeringskosten

kosten betalingsverkeer 1.034
transip webhosting 73

Kamer van Koophandel 8

lidmaatschap vereniging Partin 35

Projecten

project tenten voor gebruik en verhuur 1.412

exploitatiekosten school, sponsorkinderen, ouderen 36.813

Rumah Bina Budi inrichting 6.983

collegelden studenten en leermiddelen 2.760

Rumah Bina Budi exploitatie 12.605

schoolequipment sponsorkinderen 4.084

stichting festiviteiten Kartini Dag 117

actie idul fitri en independence day 4.460

activiteiten met kinderen werkbezoek juli en november 2018 386

Uitbreiding TK Meraih Bintang 765

project visserboten 5.245

kosten auto stichting en aanschaf delivery truck 9.410

volleyball team 1.075

leermiddelen school/project zwemlessen 7.711

muziekinstrumenten leraressen en muzieklessen 1.617

project "dak boven je hoofd" 28.461

aankoop grond achter TK Meraih Bintang 26.916

skill and developmentcenter 24.217

rouwbijeenkomsten en ziekenhuiskosten Yadi 3.274

kamerhuur studenten 1.156

machines en materiaal leer- en werkproject RBB 2822

medical supplies 54

noodhulp overstromingen 177

TOTAAL LASTEN 183.671

EXPLOITATIERESULTAAT -21.866
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Staat van baten en lasten 2018



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 1-1-2018 31-12-2018

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 92.036 70.170

betreft saldi bankrekeningen Stichting

TOTAAL ACTIVA 92.036 70.170

Passiva 1-1-2018 31-12-2018

Eigen vermogen 92.036 70.170

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 92.036 70.170
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Toelichting balans per 31 december 2018



De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een negatief exploitatieresultaat van 

€ 21.866.

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


