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BALANS PER 31-12-2018
31-12-2018
ACTIVA
vaste activa
vlottende activa

Liquide middelen

€
€

31-12-2017

3.753

€
€
€

PASSIVA
Reserves en fondsen Reserves
langlopende schulden
kortlopende schulden

€
€
€

3.753

3.753
-

€ 8.216

€
€
€
€

8.216

3.753

8.216
€ 8.216

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

2.000

53

BATEN
Donaties en fondsenwerving

Donaties / Sponsoring / Algemeen

150

Opbrengst activiteiten

Evenementen

-

200

-

Subsidies

Subsidies

-

-

-

Rente opbrengsten

Rente spaarrekening

Totaal Baten

10

20

39

160

2.220

92

LASTEN
Administratie

Algemeen

-

100

-

Bankkosten

rekening courant

232

250

195

Overige

Diversen
donatie module Geefgratis

-

250
-

-

Projecten

projectkosten algemeen
Tilahunen ye bego adrago mahiber

Publiciteit & Drukwerk

Website: hosting

Representatie

deelname braderieën/ markten

Totaal Lasten

Saldo Baten en Lasten

1

4.320

5.000
-

4.304

72

100

77

-

50

-

4.623

5.750

4.577

-4.463

-3.530

-4.484

ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
Ondersteunen van lokale projecten in Ethiopië, die bijdragen aan een duurzaam inkomen voor lokale
inwoners.

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).

GRONDSLAGEN VOOR 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.

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

Reserves
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.

Bestemmingsreserves
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt als "bestemmingsreserve". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsreserves bestaan uit
geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In 2018 is het project van Tilahunen financieel ondersteund. Met de gelden zijn jonge vrouwen
geschoold om een kleine onderneming te kunnen starten, zodat ze in het levensonderhoud van hun
gezin kunnen voorzien.

Er zijn niet actief fondsen geworven met als gevolg een verlaging van de algemene reserve. Het
resultaat van -4.463 is onttrokken aan de algemene reserve.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. 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.

Ratio’s

Omschrijving

2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

93,4%

Kosten beheer en administratie*/totaal lasten

5,0%

Kosten werving**/totaal lasten

1,6%

* Kosten beheer en administratie omvat lasten voor administratie en bankkosten.
**Kosten werving omvat kosten van overige lasten, publiciteit&drukwerk en representatie.

OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 1 mei 2019.

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
Het bestuur van Stichting MammaSan heeft besloten in 2019, of zo spoedig mogelijk daarna, de
stichting op te heffen. Dit vanwege het feit dat er geen nieuwe bestuursleden gevonden kunnen
worden en er niet meer actief fondsen worden geworven. Opheffing geschiedt niet eerder dan dat
de nog beschikbare gelden toegekend zijn aan projecten in Ethiopië die voldoen aan de visie van de
stichting.

