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Balans per 31 december 2020

31-dec-20 31-dec-19

€ € € €

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 16.167                 7.747                   

Liquide middelen 665.771                              718.053 

681.938               725.800               

Balanstotaal 681.938               725.800               

PASSIVA

Reserves

Continuïteitsreserve 350.000               350.000               

Overige reserve 301.835               312.121               

651.835               662.121               

Kortlopende schulden 30.103                 63.679                 

Balanstotaal 681.938               725.800               

-                       
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Staat van baten en lasten over 2020 Werkelijk Begroot Werkelijk

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Giften particulieren

- algemene giften 399.662               670.000               919.528               

- adoptie 264.195               225.000               252.753               

- nalatenschappen -                       -                       -                       

663.858               895.000               1.172.281           

Giften ondernemers 223.433               -                       -                       

Giften kerken 86.974                 -                       -                       

Giften scholen 27.926                 -                       -                       

Giften werkgroepen 54.969                 80.000                 81.422                 

Resultaat verkoopartikelen -8.629                  12.500                 39.205                 

Opbrengsten bijzondere activiteiten 129.378               -                       -                       

Totaal baten 1.177.909           987.500               1.292.908           

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Stéphanos Malawi en Zambia 946.020               765.000               985.427               

Voorlichting 99.495                 100.000               81.051                 

1.045.515           865.000               1.066.478           

Kosten werving baten 71.340                 100.000               106.037               

Beheer en administratie 71.340                 60.000                 59.719                 

Totaal lasten 1.188.194           1.025.000           1.232.234           

Saldo baten & lasten -10.285                -37.500                60.674                 

Bestemming saldo baten & lasten

Dotatie / ontrekking aan algemene reserve -10.285                -37.500                60.674                 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

In deze jaarrekening zijn wijzigingen doorgevoerd in de presentatie van de cijfers om de jaarrekening verder in lijn te brengen

 met Richtlijn 650. 

Grondslagen

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 2020 hebben geen aanpassingen plaatsgevonden op de grondslagen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De activa aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.

Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

De waarderingen van de activa en de passiva, baten en lasten geschieden op basis van 

historische kostprijzen.

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden de

vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien noodzakelijk wordt op de boekwaarde een 

voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Schulden

Bij eerste verwerking worden de schulden gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden de

schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van  

historische kosten.

Toerekening baten

Het is niet altijd mogelijk om baten van particulieren, bedrijven, scholen en kerken te onderscheiden.

Om die reden zijn de opbrengsten uit hoofde van adoptie geheel toegerekend aan de ontvangen giften

van particulieren.
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Toelichting op de balans

PASSIVA

Reserves en fondsen

Stand per 1 

januari

Resultaat-

bestemming Overige mutaties

Stand per 31 

december

€ € € €

Reserves:

Continuïteitsreserve 350.000 0 0 350.000

Overige reserve 312.121 -10.285 -1 301.835

Totaal reserves en fondsen 662.121 -10.285 -1 651.835

Toelichting:

Door het bestuur is besloten een continuiteitsreserve ter grootte van € 350.000 te vormen voor de dekking van risico's

en om zeker te stellen dat Stichting Stephanos ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De hoogte van het bedrag is gebaseerd op  de verwachting dat het ongeveer 3 tot 4 maanden zal duren om 

alle aangegane verplichtingen af te bouwen tot nihil.

De overige reserves hebben geen specifieke bestemming en zijn vrij te besteden.

Toelichting op de staat van baten en lasten

werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019

BATEN € € €

Resultaat verkoopartikelen

 - Opbrengst beurzen en verkoopartikelen 7.528 0 69.910

 - Inkoop verkoopartikelen -16.157 0 -30.705

Totaal resultaat verkoopartikelen -8.629 0 39.205
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LASTEN

Besteed aan doelstelling wervingskosten kosten beheer werkelijk begroot werkelijk

Stéphanos 

Malawi en 

Zambia Voorlichting en administratie 2020 2020 2019

Verstrekte bijdragen 696.069               -                       -                       -                       696.069               765.000               985.427               

Overige directe kosten 68.025                 28.156                 -                       -                       96.180                 100.000               81.051                 

764.094               28.156                 -                       -                       792.249               865.000               1.066.478           

Personeelskosten 157.239               46.652                 46.652                 46.652                 297.196               100.000               106.037               

Kantoor- en algemene kosten 24.687                 24.687                 24.687                 24.687                 98.749                 60.000                 59.719                 

946.020               99.495                 71.340                 71.340                 1.188.194           1.025.000           1.232.234           

€ €

Kostenpercentage fondsenwerving:

Wervingskosten (10) 71.340                 100.000               106.037               

Giften (1,2 3, 6 en 7) 1.057.160           975.000               1.292.908           

Kostenpercentage fondsenwerving 6,75% 10,26% 8,20%

Toelichting uitvoeringskosten werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019

€ € €

Personeelskosten

Bruto salarissen 219.607 200.000 159.239

Sociale lasten 1.467 0 18.240

Pensioenlasten 16.320 10.000 4.273

Overige personeelskosten 59.802 50.000 12.620

Totaal personeelskosten 297.196 260.000 194.372

Gemiddeld aantal personeelsleden

In 2020 waren er gemiddeld xx personeelsleden werkzaam.

ALGEMEEN

Gedurende het jaar heeft de bestuurder besloten om de interne wijze van verslaglegging te veranderen.

Als gevolg daarvan zijn de resultaten over het jaar 2020 niet goed te vergelijken met de begroting en  

met de werkelijke uitkomsten over het jaar 2019.

De bestuurder was tot en met 31 december 2020 werkzaam op factuurbasis.

De bestuurskosten bedroegen EUR 61.710 inclusief alle kosten en BTW.

De Raad van Toezicht heeft geen bezoldiging gekregen op een enkele vergoeding van de reiskosten na.

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan het bestuur.
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening 2020 is door het bestuur van Stichting Stéphanos

vastgesteld op .. …... 2020
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