
 
  

Stichting Joni 

JAARREKENING 2019 



Balans    
Stichting Joni    

52929205    

    

Periode 1-1-2019 - 31-12-2019    

 31-12-2018  31-12-2019 

    
ACTIVA    

Liquide middelen    
Bankrekeningen Rabobank 1704,07  2944,14 

    
TOTAAL ACTIVA 1704,07   2944,14 

    
PASSIVA    
Reserves en fondsen    
Bestemmingsfondsen doelstelling -1704,07  -2944,14 

    
TOTAAL PASSIVA -1704,07   -2944,14 

    
 
  



Staat van baten en lasten   
Stichting Joni   

52929205   

   

Periode 1-1-2019 - 31-12-2019   

   

 Werkelijk 2019  
BATEN   

   
Inkomsten uit donaties en giften   

Donaties en giften 5905,66   

   
LASTEN   

   
Besteed aan doelstelling:   
Besteed aan projectactiviteiten -4249,15  
Totaal besteed aan doelstelling -4249,15  
Wervingskosten: -93,02  

Totaal wervingskosten -93,02  
Kosten beheer en administratie -54,9  
Totaal kosten beheer en administratie -54,9  
Rentelasten -268,52  
   
Som van de lasten -4665,59   

   
Resultaat   
Saldo Baten en lasten 1240,07  

 
  



Algemene Toelichting 
 
Het terugdringen van armoede onder de meest kwetsbare groepen in Ethiopië door middel 
van verbeteringen in de kwaliteit van onderwijs en ondernemerschapsbegeleiding.  
 

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.  
 
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 van de stichting worden besteed.  
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
worddt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfondsen doelstellingen’. 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. 
  



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.  
  



Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
In dit jaar is er slechts beperkte fondsenwerving uitgevoerd, gezien het jaar 2019 ingezet is 
voor evaluatie doeleinden, het identificeren van toekomstige doeleinden en een start van 
herformulering beleidsplan 2021-2026. Het garageproject is duurzaam afgesloten met een 
verder zelfstandige voortzetting door de medewerkers van de opgestarte garages.  
In dit jaar zijn er een aantal uitgaven gedaan op het gebied van noodhulp in de regio Guna 
Gunit, waarmee ook een start is gemaakt met de identificatie van een breder meerjarenplan.  
 
De opbrengsten en uitgaven ten behoeve van projecten in Ethiopië in 2019 geven slechts 
een beperkt beeld van plannen en prognose van volgende jaren.  
 
Bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er vindt 
vergoeding plaats voor gemaakte onkosten.  
 
Werknemers 
De stichting heeft in 2019 geen werknemers in dienst.  
 
 
 
  



Overige gegevens 
 
Vaststelling en goedkeuring 
De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 
vergadering op 30 maart 2020.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 


