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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019

Bankrekening RABOBANK NL 72 RABO 0132
7209 49 1770 517

Spaarrekening RABOBANK NL21 RABO 1265
6155 19 6564 13682

Totaal Activa 8334 14199

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2020 31-12-2019

Noodhulp / voedselpakketten 1775 2139

Kinderbijbelkamp 52 0

Ruszlan & Karcsi 0 0

Kachels 937 937

Robi 0 664

Douchemunten 0 0

Badhuis / Medische Post 2153 2153

Totaal bestemmings reserve 4917 5893

Totaal algemene reserve 3417 8306

Totaal passiva 8334 14199
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten uit collecten 0 79

Inkomsten uit donaties en giften 3034 1010

Waarvan: Noodhulp /
voedselpakketten 185

Waarvan: Kinderbijbelkamp 52

Waarvan: Ruszlan & Karcsi 900

Waarvan: Robi 550

Inkomsten uit overige baten van
particulieren 1951 3404

Noodhulp /
voedselpakketten 1951

Totaal baten van particulieren 4985 4493

Inkomsten uit baten van bedrijven 450 560

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven 1000 1500

Inkomsten uit rente 1 2

Som van de baten 6436 6555

Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van
producten

110 80

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 6546 6635
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:

Noodhulp / voedselpakketten 2500 2500

Kinderbijbelkamp 0 1579

Ruszlan & Karcsi 900 947

Kachels 0 1000

Robi 1214 2076

Douchemunten 273

Badhuis / Medische Post 0 0

- overige bestedingen aan doelstelling 7469 2201

Besteed aan doelstellingen 12083 10576

Wervingskosten:

 Folders en banieren 0 48

 Website en hosting 96 300

Totaal Wervingskosten 96 348

Kosten beheer en administratie:

 Contributies 60 60

 Overige kosten beheer
en administratie 172 197

Totaal kosten beheer en
administratie 232 257

Som van de lasten 12411 11181

Resultaat

Saldo baten & lasten -5865 -4546
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Algemene toelichting

Activiteiten

Stichting Munkacs heeft als praktische doel om materiële en immateriële hulp te bieden aan de bevolking van het
Romakamp in Mukachevo, Oekraïne. We willen de mensen uit hun sociale isolement halen. Conform de doelstelling is er
een badhuis gebouwd, gerenoveerd, onderhouden en voorzien van een zonneboiler. Daarnaast zijn er toiletten
geplaatst, een medische post ingericht en worden er gebouwen/woonhuizen gebouwd en onderhouden. Daarnaast
hebben een aantal jongemannen een lasopleiding gevolgd en worden er kachels geproduceerd en geplaatst. Er is
structurele hulp voor een zeer slechtziende jongen, er wordt een jaarlijkse kinderbijbelkamp georganiseerd. Er is
noodhulp in de winter, twee plaatselijke medewerkers worden financieel ondersteund en er zijn kleinere klussen en
activiteiten.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Dit jaar zijn de uitgaven voor de projecten hoger dan de inkomsten. De doelreserves die er waren zijn veelal in hun
totaal opgenomen. De rest van de bestedingen komen uit de algemene reserve. Er is besloten om het kinderbijbelkamp
niet langer te bekostigen, in verband met onvoldoende inkomsten.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2020 2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 184,6% 159,4%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 97,4% 94,6%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 1,5% 5,2%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 1,9% 2,3%
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 23-06-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Stichting Munkacs - Jaarrekening: 2020 | pagina 9 van 9


