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Inhoud

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019 3

Staat van baten en lasten 2019 4



Jaarrekening

Balans 

Activa 31-12-19 31-12-18

Vlottende activa

Nog te ontvangen bijdragen -              -              
Vooruitbetaalde kosten -              -              

-              -              

Liquide middelen

ING rekening courant 323         380         
ING vermogensrekening 37.519   43.806   

37.842   44.186   

Totaal activa 37.842   44.186   

Passiva

Kapitaal

Algemene reserve 37.827   44.142   

Vlottende passiva

Vooruitontvangen bijdrage -              -               
Nog te betalen kosten 15           44

15           44           

Totaal passiva 37.842   44.186   



Staat van baten en lasten 

Baten 2019 2018

Donaties particulieren 1.457         1.336     

Baten uit acties 1.815         2.555      

Bijdragen stichtingen etc 202            267         

Totale baten 3.474       4.158       

Lasten

Kosten lunch 7.082         7.392     

Scholarship 2.228         1.230     

Overige lasten 479            573         

Totale lasten 9.789       9.195       

Baten minus lasten (6.315)      (5.037)     



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemene toelichting

1.1. Activiteiten

De stichting stelt zich ten doel het leven van kinderen in Sierra Leone leefbaarder
te maken. Deze kinderen groeien op in een land dat door de VN is uitgeroepen als een
van de landen met de slechtste leefomstandigheden. Om deze kinderen te motiveren
naar school te gaan bieden wij wekelijks een warme lunch aan nop een basisschool  
in Aberdeen. Voor de toekomst van het land is scholing van deze kinderen een 
basisvoorwaarde.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. In de toelichting op de balans worden
enkele activa en passiva nader toegelicht

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van 
de lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
In de toelichting op de staat van baten en lasten worden enkele baten en lasten nader 
toegelicht.


