STICHTING FLOR AYUDA
Statenlaan 50
5121HD Rijen
RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2018

Vermetten & De Wolf | Nieuwstraat 49-C | 4921 CV Made
t +31 (0)162 - 68 50 00 | e made@vermetten.nl | www.vermetten.nl
Op al onze contractuele relaties zijn de algemene voorwaarden van SRA-Accountantskantoren
van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr 40481496.

INHOUDSOPGAVE
Pagina
ACCOUNTANTSVERSLAG
1
2
3
4

Opdracht
Samenstellingsverklaring
Resultaat
Ondertekening

2
2
3
3

BESTUURSVERSLAG
1

Bestuursverslag

5

JAARREKENING
1
2
3
4
5

Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

14
15
16
18
20

ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Flor Ayuda
Rijen
110037 / 2018

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 139.027 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 14.846,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Flor Ayuda te Rijen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten lasten over
2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Flor Ayuda. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Pagina 2 van 22

Stichting Flor Ayuda
Rijen
110037 / 2018

3

RESULTAAT

3.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 14.846 tegenover € 1.716 over 2017. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

Verschil
realisatiebegroting
2018

€

€

€

€

Baten van bedrijfsleven
Baten van particulieren
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten

113.409
70.514

100.200
68.500

236.903
81.713

13.209
2.014

28.325

26.700

11.500

1.625

Bruto-omzetresultaat

212.248

195.400

330.116

16.848

188.438

185.886

311.718

2.552

Wervingskosten

7.000

7.000

8.500

-

Kosten van beheer en administratie

1.961

2.250

6.148

-289

3

-100

2.034

103

14.846

364

1.716

14.482

Baten

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Financiële baten en lasten
Saldo

4

ONDERTEKENING

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds graag bereid.
Made, 24 oktober 2019

E.J.H.H.A. van Wanrooij AA
Vermetten & De Wolf Accountants & Adviseurs
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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2018

Stichting Flor Ayuda
Oprichtingsdatum stichting: 12-09-1996
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41098595
RSIN-nummer: 816041039
ANBI status: ja
Doelstelling: Flor Ayuda richt zich op het mogelijk maken van het basis-, voortgezet en
beroepsonderwijs voor arme kinderen in Sacoj en omgeving met als doel dat ze zich
menswaardig kunnen ontwikkelen en om te voorkomen dat deze kinderen in de criminaliteit
belanden. Daarnaast op de gezondheidszorg in el Milagro en omgeving
Werkgebied: Guatemala, met name Sacoj en el Milagro in de gemeente Mixco in de periferie
van Guatemala-stad. In dit gebied is een tekort aan scholen waardoor met name de
kansarme kinderen geen onderwijs krijgen.
Organisatiestructuur: Het bestuur van Flor Ayuda in Nederland werkt in Guatemala samen
met haar partnerorganisatie AGDI, een initiatief van zeer betrokken wijkbewoners. AGDI is
verantwoordelijk voor het management van de scholen en het initiëren van
onderwijsprojecten ter bevordering van de toegang tot het behalen van een diploma. De
stichting in Nederland verwerft hiervoor (een deel van) de daaraan verbonden financiën,
adviseert en controleert ter plaatse.
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Bestuur
Partnerorganisatie AGDI
Projecten
Fondswerving
Financiële verantwoording
Risicobeheersing
Verwachtingen voor het jaar 2019

1.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een aantal mensen met specifieke deskundigheid en veelal met
ervaring in Latijns-Amerika. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. Het bestuur heeft
formele vergaderingen, maar overlegt veelvuldig in kleiner en groter verband. Het bestuur
wordt ondersteund door een groep vrijwilligers in de commissie fondsenwerving, die ideeën
aandraagt en praktische zaken behartigt zoals de admi i a ie a de ad i
f el de
vaste beursdonateurs.
Het bestuur heeft via Skype intensief contact met de contactpersoon in Guatemala, de heer
Vitalino Cuca (bestuurder van AGDI), en bezoekt (op eigen kosten) met enige regelmaat de
projecten ter plekke.
Eind 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Gerard van Herel, lid (fondsenwerving)
Alette Verhagen, secretaris
Alois Knapen, penningmeester/voorzitter
Josée van Herel-Jaspers, lid (fondsenwerving)
Jos van der Linden, lid (fondsenwerving)
Paul Bles, lid (fondsenwerving)
Roger Toussaint, lid (website)
Het bestuur heeft in 2018 zesmaal vergaderd.

2.
Partnerorganisatie AGDI
AGDI (Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral) is een burgerinitiatief vanaf 1969. Zij
staat voor verbetering op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. AGDI heeft een
bestuur met als drijvende kracht de directeur: Vitalino Cuca. AGDI is verantwoordelijk voor
het management van de scholen en ontwikkelt in dit kader onderwijsprojecten. Zij zorgt
voor de uitvoering in nauwe samenwerking met Stichting Flor Ayuda. Vitalino Cuca komt
regelmatig voor overleg met donateurs en fondsenwerving naar Nederland. Er is wekelijks
contact met hem over de gang van zaken binnen de projecten. Daarnaast geeft hij ons
inzicht en de nodige achtergrondinformatie m.b.t. de economische en politieke situatie, de
strijd tegen corruptie en de toegenomen drugscriminaliteit. Hij is ook nauw betrokken bij het
overleg met de medefinanciers van grote projecten.
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3.
Projecten in Guatemala
De ondersteuning door Flor Ayuda gaat voornamelijk naar onderwijs in de zeer arme
wijken in de gemeente Mixco, in het bijzonder in Sacoj. Na het ontwikkelen van basisen voortgezet onderwijs in 2010 is AGDI begonnen met beroepsonderwijs. Immers met
een vakdiploma kunnen jonge mensen zich nog beter een inkomen verwerven en
daarmee zichzelf en hun familie onderhouden. Arme kinderen van 3 tot 20 jaar krijgen
met deze ondersteuning toegang tot goed onderwijs. Regel is dat iedereen schoolgeld
betaalt naar vermogen, waarbij de allerarmsten ondersteund worden via een
beurzensysteem.

De Dr. Theo Bloem school:
De Bloemschool biedt kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs en heeft een capaciteit
van maximaal 500 leerlingen. De school staat in de wijk Sacoj Chiquito.
Er waren in 2018 ongeveer 439 leerlingen, iets onder de maximale capaciteit. Goed
gemotiveerde leerlingen met leerproblemen worden extra ondersteund.

Het Instituto Tecnologico:
De Technische School biedt de opleidingen autotechniek, computertechniek, technisch
tekenen en professioneel koken aan. Door de uitbreiding in 2018 heeft de school een
capaciteit van 260 leerlingen gekregen, gelijk verdeeld over jongens en meisjes. De
school staat in Sacoj Grande.
Het leerlingenaantal in 2018 was 180. De school ligt erg goed in de markt. Werkgevers
waar de studenten stage lopen zijn lovend over de kwaliteit van de studenten, zowel
wat betreft kennis en vaardigheden als werkhouding en volwassen gedrag. Aan het
eind van 2018 is de achtste lichting van 74 studenten afgestudeerd, meer dan de helft
had voor het afstuderen al een baan. Vooral het vak Cocina Internacional
(internationale keuken) trekt veel studenten.
De kliniek in El Milagro:
Uitgangspunt is dat de kliniek zonder financiële steun van Flor Ayuda draait. Dit lukt
niet voor de allerarmsten. Elk jaar proberen we hiervoor donaties te realiseren. Voor
2018 is dat niet gelukt. De kliniek is mede belangrijk omdat families via de
Bloemscholen een basis-zorgverzekering hebben met zorg in natura bij deze kliniek.
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Project Kinderen van de Straat (Prevent children from a life of drugs and criminality):
De drugscriminaliteit in Guatemala is een groot probleem. Kinderen in Sacoj en El
Milagro lopen een reëel risico betrokken te raken bij drugsbendes. Dit moeten ze soms
met de dood bekopen. Onderwijs en intensieve begeleiding geven hen een adequate
mogelijkheid om uit handen van de bendes te blijven. Dit gegeven is uitgewerkt in
bovengenoemd project voor ca 250 risicokinderen per jaar.
Cofinanciering gebeurt met andere organisaties in Nederland waaronder Kerk in Aktie
en de Congregatie Charitas. Het project is begin 2015 gestart. Tot en met 2018 hebben er
reeds ca 800 kinderen en hun ouders aan dit programma deelgenomen. De resultaten zijn
tot nu toe erg goed. Met name de doorstroming naar de bestaande scholen geeft reden tot
optimisme.

Het beurzenprogramma:
Een vaste groep donateurs (particulieren, bedrijven en stichtingen) laat kinderen in
Guatemala studeren via een beurs. De e ad i
k ijge e lag e h be ki d
echter zonder verder persoonlijk contact. Dit om de privacy van de kinderen te
bewaren en ongelijkheid in de klas te voorkomen. Daarnaast zijn er organisaties die
een hele klas sponsoren gedurende het gehele basisonderwijs.
Met ingang van het schooljaar 2016 zijn er 3 soorten beurzen:
- Voor het basisonderwijs, 250, = per schooljaar
- Voor het voortgezet onderwijs, 375, = per schooljaar
- Voor het beroepsonderwijs, 500, = per schooljaar
Voorheen konden leerlingen aan andere scholen een individuele beurs verwerven voor
het voortgezet onderwijs. In 2018 zijn in totaal 312 beurzen verstrekt, waarvan
ongeveer 2/3 op naam en 1/3 anoniem of collectief.
4.
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Fondsenwerving
Door bezuinigingen op de Rijksbegroting is de medefinanciering door de overheid
volledig gestopt. Hierdoor wordt het steeds moeilijker fondsen te werven bij de
landelijke medefinancieringsorganisaties. Gelukkig is het ook dit jaar gelukt om een
aantal nieuwe grote en kleinere fondsen bereid te vinden onze projecten te

ondersteunen. Omdat veel bijdragen slechts voor 1 jaar toegezegd worden, is
fondsenwerving elk jaar weer een grote uitdaging.
Een greep uit de fondsenwervende activiteiten in 2018:
- Stands op kerstmarkten
- Verkoop van spullen op jaarmarkten en dorpsfestijnen
- Werven van financiële adoptieouders voor studiebeurzen
- Versturen van nieuwsbrieven met verslag van de voortgang van de projecten in
Guatemala naar vaste en potentiële donateurs
- Aanvragen bij stichtingen en organisaties voor bijdragen aan de exploitatie van de
scholen en nieuwe onderwijsprojecten.

5.

Financiële verantwoording
Ook in 2018 is, zoals gebruikelijk, gewerkt met een begroting. Dankzij extra giften zijn
de totale baten hoger dan begroot. Het positieve resultaat is toegevoegd aan de
Bestemmingsreserves. Deze reserves zijn gevormd voor nog te realiseren projecten in
Guatemala. In de loop van 2019 zullen deze reserves hiervoor worden aangewend. Het
weerstandsvermogen blijft hierdoor op het gewenste niveau, namelijk op minimaal
50% van de jaarlijkse donaties. De noodzaak voor het aanhouden van dit vermogen is
er gezien de instabiele politieke en financiële situatie in Guatemala. Deze situatie is
namelijk van grote invloed op het kunnen binnenhalen van eigen inkomsten door de
beide scholen. Het is voor vele ouders moeilijk om in de huidige slechte economische
omstandigheden de gevraagde eigen bijdrage te betalen. Het bestuur blijft dan ook
van mening dat de doelstelling van een grotere zelfredzaamheid voorop moet blijven
staan. Ook 2018 heeft een langzaam groeiende positieve trend hierin laten zien.

6.

Risicobeheersing
De stichting ontvangt haar gelden voor een deel op basis van meerjarige afspraken
met organisaties en individuen. Deze betreffen circa 55% van de baten welke in de
begroting zijn opgenomen. Het overige gedeelte moet jaarlijks binnenkomen via
diverse wervingsacties. De financiële afspraken met AGDI worden per jaar gemaakt op
basis van te verwachten baten. De stichting heeft daartoe geen contractuele
verplichtingen. Ri ic
ij e
he e ei a he al a e kee Stijgingen en
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dalingen van de euro t.o.v. de Quetzal gebeuren met regelmaat. In 2018 is de
consequentie van dit risico positief gebleken. De grootte van de reserves en de
flexibiliteit in de afspraken met AGDI zijn mede bedoeld om deze i ic
ek
vangen

7.

e

Verwachtingen voor het jaar 2019
1. Betere informatieverstrekking aan de donateurs.
Gezien de wens van donateurs om beter geïnformeerd te worden over de
resultaten van de door hen verstrekte gelden, wordt de informatie hierover beter
teruggekoppeld. De scholen in Guatemala zijn hier al op ingesteld. In 2018 is een
begin gemaakt met het opzetten van een leerlingvolgsysteem voor de leerlingen
waarmee de resultaten van gemaakte afspraken beter zichtbaar gemaakt kunnen
worden. De verwachting is dat we in 2020 dit kunnen invoeren. Verder zal het
gebruik van de nieuwe website en de nieuwe media geïntensiveerd gaan worden.

2.

Het project Kinde en an de S aa
(Prevent children from a life of drugs and criminality)
Dit project is gericht op het terugbrengen van kinderen van de straat naar de school
en het voorkomen dat leerlingen kiezen voor een leven vol criminaliteit en drugs.
Z
ke e i e g e l kkelijk mda he
a me familie ee b
a be aa
kan zijn. Het project laat families zien en ervaren dat er andere keuzes gemaakt
kunnen worden. Gezien de positieve reactie zullen we het project in 2019
voortzetten.
Doelstelling is om in de periode 2019 t/m 2021 650 kansarme kinderen een kans
te geven om via opleiding en begeleiding weer een toekomst op te kunnen
bouwen.
Dankzij de ondersteuning door diverse donateurs. Wel zal de werving van de
daarvoor extra benodigde gelden versterkt moeten worden. Het bestuur heeft het
daarom tot een van de speerpunten van beleid voor 2019 gemaakt.
3. Relatie met onze donateurs
De afgelopen jaren is er veel veranderd voor goede doelen-instellingen. Vooral in
financiële zin. De overheid heeft zich volledig uit haar stimulerende en
ondersteunende rol teruggetrokken. Donateurs zijn op zoek naar een andere relatie
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met erkende Goede Doel instellingen. Het binnenhalen van gelden en daarmee
verbonden het financiële bestaansrecht is voor deze organisaties dan ook drastisch
veranderd. Het opbouwen en onderhouden van netwerken is een eerste prioriteit
geworden. Dit vraagt om andere capaciteiten van bestuursleden en haar
vrijwilligers. Daarom is gestart met het opzetten van een andere
organisatiestructuur en toedeling van de aandachtsgebieden. Om dit adequaat te
bemensen zijn nieuwe bestuursleden/vrijwilligers nodig en personen die de
stichting in de komende jaren willen ondersteunen. Verder is er een Comité van
Aanbeveling om te helpen bij de uitvoering van onze werkplannen waaronder de
verdere opbouw van nieuwe netwerken. Met de goede doelen-organisaties
waarmee we samenwerken zal besproken worden hoe we in deze nieuwe realiteit
met een gezamenlijke aanpak elkaars doelstellingen kunnen realiseren.
4. Uitbreiding leerprogramma Technische school
Er is in de omgeving van de gemeente Mixco veel belangstelling voor de opleidingen
van de Technische School. Het aantal leerlingen zal dan ook in de komende
toenemen. Daarnaast is er grote vraag naar nieuwe opleidingen (b.v.
verpleegkunde, secretariaat, bedrijfsadministratie en boekhouding). De uitbreiding
met nieuwe opleidingen ( waaronder vrouwencursussen), ook in de avond en
weekenden, is gestart en zal de komende jaren voortgezet worden. De verwachting
is dat deze extra opleidingen zullen zorgen voor hogere netto-opbrengsten en dat
de Technische school daardoor in 2019/2020 meer zelfvoorzienend kan worden.
Van 50 naar 70%. Uiteindelijk naar 80-90%.
.

Wij danken alle individuele personen en organisaties die met geld, advies en met hun inzet
bijdragen aan het welzijn van de arme kinderen in Guatemala.
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Stichting Flor Ayuda
Rijen
110037 / 2018

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

15.000

20.000

124.027

106.981

139.027

126.981

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

121.077

106.231

17.950

20.750

139.027

126.981

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Baten van bedrijfsleven
Baten van particulieren
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten

113.409
70.514

100.200
68.500

236.903
81.713

28.325

26.700

11.500

Som der baten

212.248

195.400

330.116

188.438

185.886

311.718

7.000

7.000

8.500

1.961

2.250

6.148

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

14.849
-3

264
100

3.750
-2.034

Saldo

14.846

364

1.716

14.846

364

1.716

Baten

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties, uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
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.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Flor Ayuda zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Omrekening van vreemde valuta's
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
Koersbaten en -lasten worden via de staat van baten en lasten verwerkt.
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
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
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.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

15.000

20.000

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op donaties/giften ontvangen in 2019 waarvan de
verstrekker heeft aangegeven dat deze donaties/giften voor het jaar 2018 bedoeld zijn.
Deze activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
Liquide middelen
ING Bank rekening-courant
Van Lanschot rekening-courant EUR
Van Lanschot Spaar- en depositorekening
Van Lanschot rekening-courant USD

5.273
109.399
495
8.860

4.626
84.759
495
17.101

124.027

106.981

Deze activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Bestemmingsreserves

121.077

106.231

Bestemmingsreserves
2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

106.231
14.846

104.515
1.716

Stand per 31 december

121.077

106.231

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is gevormd ter zake van nog te realiseren toekomstige projecten in Guatemala.
In de loop van 2019 zal de betreffende reserve aangewend worden voor diverse.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Accountantskosten

17.200
750

20.000
750

17.950

20.750

De vooruitontvangen bedragen hebben betrekking op donaties/giften ontvangen in 2018 waarvan de
verstrekker heeft aangegeven dat deze donatie/gift voor het jaar 2019 bedoeld is.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

113.409

100.200

236.903

70.514

68.500

81.713

27.700
625

26.700
-

8.500
3.000

28.325

26.700

11.500

188.438
-

185.886
-

296.718
15.000

188.438

185.886

311.718

Baten van bedrijfsleven
Donaties en giften
Baten van particulieren
Donaties en giften
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Donaties en giften vrijwilligers
Donatie / gift accountantskantoor

Besteed aan de doelstellingen
Projecten
Project AGDI
Projecten AGSM

Doelstelling is de ondersteuning van projecten van Asociación Guatemalteca de Desarrollo Itegral
(AGDI). Dit is een burgerinitiatief vanaf 1969 (bestaande uit buurtbewoners). Zij staat voor verbetering
op het gebied van onderwijs in de zeer arme wijken in de gemeente Mixco, Guatemala. AGDI is
verantwoordelijk voor het management van scholen gericht op het basis- en voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs. Verder ontwikkelt zij in dit kader onderwijsprojecten voor vrouwen en vroegtijdige
schoolverlaters (kinderen van de straat).
Wervingskosten
Vrijwillersvergoedingen
Vrijwillgersvergoedingen bestuur

7.000

7.000

8.500

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen per saldo geen bezoldiging voor de door hen verrichte
werkzaamheden ten behoeve van de stichting. De bestuursleden en enkele vrijwilligers ontvangen in
beginsel een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500,- per bestuurder. De bestuursleden en
vrijwilligers hebben van deze vergoeding afgezien door deze te doneren aan Stichting Flor Ayuda.
Daarnaast hebben de bestuursleden en vrijwilligers eenzelfde of hoger bedrag als schenking
gedoneerd en geen vergoedingen voor gemaakte kosten ontvangen.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in loondienst werkzaam.
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Overige bedrijfslasten
Algemene lasten

1.961

2.250

6.148

1.533
248
180

2.250
-

3.750
2.307
91

1.961

2.250

6.148

978
-981

100
-

56
-2.090

-3

100

-2.034

1
977

100
-

56
-

978

100

56

-981
-

-

-1.089
-1.001

-981

-

-2.090

Algemene lasten
Accountantslasten
Reclamelasten
Kantoorlasten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente
Koersresultaten

Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten
Koersresultaten
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