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Angels's Garden

Staat van bezittingen en schulden

Activa 2015 2014

( in euro’s)

Liquide Middelen

Kas -€              -€              

Bank 16€                331€              

Totaal Activa 16€                331€              

Passiva
Eigen vermogen

Overige reserves € -37.500 € -35.174

Kortlopende schulden -€              -€              

RC Oprichter 37.516€        35.505€        

Totaal Passiva 16€                331€              
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Angels's Garden

Historie Staat van Baten en Lasten
( in euro’s) 2015 2014

Baten

Donaties 685 1.645

Subsidies

Totaal baten 685                1.645             

Lasten

Kosten doelstellingen 750 1.630             

Huisvestingskosten 22 559                

Organisatiekosten 1.164 2.043             

Verblijfkosten 1.076 -                 

Totaal lasten 3.011             4.232             

Subtotaal -2.326 -2.587 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                 

Rentelasten en soortgelijke kosten -                 -6                   

Som der financiële baten en lasten -                 -6                   

Buitengewone baten/lasten -                 

Exploitatietekort/overschot -2.326 -2.593 
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GRONDSLAGEN VAN HET FINANCIEEL VERSLAG 
 
Algemeen 

Angel’s Garden is een jonge stichting uit Purmerend die is opgericht op 8 juni 2007 en 6 Augustus 
2007 in Paramaribo Suriname.  

Het is onze missie om gehandicapte adolescenten en chronisch zieke kinderen die in Suriname tussen 
wal en schip vallen te helpen. Voor deze  jongeren is er nog geen dag,-nacht en weekendopvang, 
waardoor zij aangewezen zijn op de zorg van de familie. Zij zijn  o.a. beperkt  in hun sociale 
contacten, Daarom wil Angel’s Garden hen opvang bieden zodat ze  uit hun isolement worden 
gehaald. 

 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
 
Bij de opstelling van het financieel verslag 2014 is de Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ 
gevolgd. 
 
De verslaglegging is een correcte weergave van zowel de verwerving als van de besteding van de 
middelen die de Stichting heeft verkregen. De jaarrekening met toelichting geeft informatie over: 
-welk deel van de giften over blijft voor het goede doel (rendement); 
-waaraan de ontvangen gelden worden besteed (juist doel); 
-de besteding van de ontvangen gelden (werkelijke uitgave). 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en 
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de Stichting 
 
Kortlopende schulden 
 
De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten en alle hiermee verbonden uitgaven 
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 
 
Baten 
 
Onder baten worden verstaan alle inkomsten die de Stichting in het verslagjaar genereerd. 
 
Donaties en giften zin in geld ontvangen bedragen zonder de plicht een evenredige tegenprestatie te 
moeten leveren. Alle donaties zijn ter vrije beschikking van het bestuur. 
 
Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
lineaire methoden op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Kosten doelstellingen 
 
De kosten voor de doelen zijn de kosten die  direct in relatie staan tot het doel en daarvoor specifiek 
zijn gemaakt 
 
Organisatiekosten 
 
De organisatiekosten zijnde kosten voor het exploiteren van de Stichting en zijn ondersteunend aan 
zowel de werving  van inkomsten als de doelen. 
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Toelichting op de posten van de staat van bezittingen en schulden

31-12-2015 31-12-2014

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

ABN AMRO (NL62ABNA0970724616) 16€                        331€                      

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Saldo begin boekjaar -35.174€              -32.581€               

Resultaat lopend boekjaar -2.326€                -2.593€                 

Saldo eind boekjaar -37.500€              -35.174€               

Kortlopende schulden

RC Oprichter

Beginstand 35.505€               33.070€                

Mutaties lopend jaar 2.011€                  2.435€                   

Eindsaldo 37.516€               35.505€                
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Toelichting op de posten van staat van basten en lasten

2015 2014

Baten

Donaties en giften 685€                    1.645€                  

685€                    1.645€                  

Kosten doelstellingen

Ontwikkeling Huis Suriname 750€                    1.630€                  

750€                    1.630€                  

Huisvestingskosten

Huur Kantoorruimte 22€                       559€                     

22€                       559€                     

Organisatiekosten

Administratiekosten 90€                       357€                     

Advies/Overlegkosten 107€                     

Assurantiekosten -58€                      

Kantoorbenodigdheden 315€                    361€                     

Drukwerk 16€                        

Bankkosten 187€                    173€                     

Mobiele telefoonkosten 572€                    990€                     

Porti/verzendkosten 25€                        

Kosten Website -€                      

Zakelijke vervoerskosen -€                      

Reiskosten Suriname 1.076€                 -€                      

Overige organisatiekosten 72€                        

2.240€                 2.043€                  

Rentelasten en soortgelijke kosten

Afrondingsverschillen -€                     6€                          

-€                     6€                          

 


