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Balans per 31 December 2021

Parels
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

31-12-2021 31-12-2020
12.440
13.596 Algemene Reserve
7.602
9.041
26.999
19.261
47.041

41.898

31-12-2021 31-12-2020
47.041
41.898

47.041

41.898
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Staat van Baten en Lasten over 2021
Opbrengsten

2021

2020

37.804
363
-

36.644
1.809
344

Opbrengsten uit activiteiten

5.210

4.513

Diversen (Parels)

1.157

409

44.534

43.719

Kostprijs Parels
Exploitatiekosten Weeshuis
Salarissen medewerkers weeshuis
Pensioenkosten medewerkers weeshuis
Studiekosten kinderen
Relatie geschenken (Giften)
Bankkosten
Activiteitskosten
Kleine aanschaffingen
Onvoorzien
Bestuurskosten
Lokale Belastingen (Indonesie)

1.157
15.998
1.367
1.200
4.864
322
1.049
2.039
130
10.425
470
368

17.812
1.123
1.503
5.675
1.331
1.166
390
1.617
3.486
534
369

Totaal

39.391

35.006

5.143

8.713

-

-

5.143

8.713

Belastingen

-

-

Netto Winst

5.143

8.713

Giften
van:
Personen
(Kerkelijke) Instellingen
Bedrijven

Totaal Opbrengsten
Kosten

Winst voor Afschrijvingen
Afschrijvingen
Winst voor Belastingen
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Waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening
Algemene gegevens
Stichting Dare2Give is statutair (en feitelijk) gevestigd te
Zaandam, op het adres Czar Peter Plantsoen 4, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 58920986.
De belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn het
ondersteunen van een weeshuis in Medan (Indonesie).
Deze ondersteuning vindt plaats in de meest brede zin van
het woord.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ
640 "Organisatie zonder Winst Streven". De grondslagen
die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
De jaarrekening is opgesteld in euro.
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in
de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans
verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen
toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat
de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde,
worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van
de indirecte en directe realiseerbare waarde.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht
overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het
opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepas

Belastingen
De stichting is niet belasting plichtig voor de
vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans
Parels
De Parels zijn ontvangen als een gift in 2019.
Deze worden verkocht bij activiteiten ten bate van de stichting.
Bankrekeningen
De bankrekening staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Toelichting op de Winst en Verlies Rekening
Toelichting Omzet
De omzet bestaat voornamelijk uit giften van personen
De giften zijn in 2021 gestegen t.o.v. 2020.
Toelichting Kosten
De kosten zijn 2021 gestegen t.o.v. 2020
Dit komt door het feit dat in 2021 verder investering zijn gedaan
voor de toekomstige bouw van het weeshuis.
Personeel
Bij de stichting waren in 2020 geen medewerkers in dienst.
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Overige Gegevens
Het Bestuur besluit om het batige saldo over 2021 zijnde 5.143 EURO
toe te voegen aan de algemene reserve.
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