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Inzake verkorte jaarrekening 2019
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

67.277
--------------

24.169
--------------

8.300
--------------

8.300
--------------

6.000
19.367

3.000
11.636

25.367
--------------

14.636
--------------

282.999
--------------

151.879
--------------

383.943

198.984

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

Financiële vaste activa
Waarborgsommen

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa
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PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

297.083
--------------

111.929
--------------

63.100
23.760

18.561
3.072
65.422

86.860
--------------

87.055
--------------

383.943

198.984

Reserves
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

486.263
214.620
-2.368
1.110

495.000
-2.200
610

506.289
-1.453
5.628

699.625

493.410

510.464

Lasten
Afdracht Wereldfamilie
Extra afdracht Wereldfamilie
Uitzendkosten
Personeelskosten
Uitvoeringskosten

50.629
25.000
93.456
185.246
160.140

102.000
197.150
147.000

49.684
87.309
276.638
141.627

Totaal lasten

514.471

446.150

555.258

Tekort/Overschot

185.154

47.260

-44.794

Baten
Donaties
Nalatenschappen
Financiële baten en lasten
Overige inkomsten
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn C1 voor “Kleine organisaties-zonder-winststreven” van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de
geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
Voorraden, vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De voorraden, vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur en de leden kunnen
doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze
ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en andere fondsen.
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan
het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Lasten
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het
boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie- en/of fondsontvanger is
meegedeeld.
Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in mindering
gebracht op de verstrekte subsidies of giften.
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