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Aan het bestuur van
Stichting Addis Alem
Eiber 40
2411 LA  BODEGRAVEN

Bodegraven, 24 juli 2015
 

Geachte bestuur,

Hierbij breng ik rapport uit omtrent het jaarverslag 2014 van onze stichting Addis Alem.

1 Opdracht

Ik heb het jaarverslag 2014 van Stichting Addis Alem te Bodegraven samengesteld op basis van de door
u verstrekte gegevens en de door mij gevoerde administratie.

De balans per 31 december 2014, staat der baten en lasten 2014 en de toelichting, welke tezamen 
de jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op dit jaarverslag heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Ik vertrouw erop u met de in dit jaarverslag vermelde gegevens voldoende te hebben ingelicht 
en ben graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

K. Doornekamp

Penningmeester Stichting Addis Alem
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2 Algemeen

Stichting en oprichting

De stichting draagt de naam: Stichting Addis Alem.

De stichting is gevestigd te Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Blijkens de akte d.d. 13 februari 2014 werd de stichting Stichting Addis Alem per genoemde datum
opgericht.

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 60015667.

Fiscale gegevens

De stichting is bij de Belastingdienst aangemeld. het RSIN-nummer van de stichting is 8537.32.437. 
De stichting beschikt over een ANBI-status.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Addis Alem wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven

De stichting heeft ten doel: 
a. het werven van fondsen van culturele, beschouwelijke, kerkelijke, charitatieve en/of algemeen 

nut beogende instellingen ten behoeve van ontwikkelingswerk, voornamelijk in Ethiopië en 
volgens de in de Bijbel gestelde norm van naastenliefde;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

P.C. van Wensveen - Voorzitter
F.M. Oostdijk - Sectretaris
K. Doornekamp - Penningmeester

Overige gegevens

Dit verslag is grotendeels binnen een geautomatiseerd proces samengesteld. 
Hierdoor kan er soms sprake zijn van afrondingsverschillen.
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3 Resultaten

Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten over het jaar 2014 kan als volgt worden samengevat :

2014
€

Baten 15.088

Projectkosten 7.948
Algemene kosten 413

Lasten 8.361

6.727

Rentebaten 7
Rentelasten -109

-102

Resultaat 6.625
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4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrek ik u de navolgende
overzichten. 

Ik geef u hierna een opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

2014 2013
€ % € %

Activa
Vorderingen 1.634 23,2 - -

Liquide middelen 5.418 76,8 - -

7.052 100,0 - -
Passiva
Stichtingsvermogen 6.625 93,9 - -

Kortlopende schulden 427 6,1 - -

7.052 100,0 - -
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Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

2014 2013
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 1.634 -
Liquide middelen 5.418 -

7.052 -
Kortlopende schulden -427 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 6.625 -

Financiering

Stichtingsvermogen 1 6.625 -
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FINANCIEEL VERSLAG
Jaarrekening
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Balans per 31 december 2014

ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende posten 1.634 -

Liquide middelen 5.418 -

Totaal activazijde 7.052 -
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PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

Stichtingsvermogen 6.625 -

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
posten 427 -

Totaal passivazijde 7.052 -
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Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013
€ € € €

Baten 15.088 -

Projectkosten 7.948 -

Algemene kosten 413 -

Lasten 8.361 -

Saldo1 6.727 -

Rentebaten 7 -

Rentelasten -109 -

-102 -

Resultaat 6.625 -
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Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld.

De jaarrekening beoogt een getrouw beeld en inzicht te verschaffen in de besteding en verkrijging van
de middelen weke de stichting ter beschikking stonden.
Het bestuur van de stichting stelt de jaarrekening mede op ter verantwoording aan de donateurs van de
door haar ingezette middelen ter realisering van de in de statuten vastgelegde doelstellingen en de wijze
waarop zij deze tracht te bereiken.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Er is geen voorziening voor oninbaarheid. Oninbare vorderingen worden direct ten laste van de exploitatie
gebracht en indien aan de orde verantwoord als buitengewone last.
Deze zullen in de toelichting op de staat van baten en lasten worden vermeld.

Liquide middelen

De liquide middelen staan opgenomen tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden staan opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Indien niet anders vermeld worden zowel de baten als lasten bepaald op historische basis en
verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Baten

Onder de baten staan verantwoord de ontvangen donaties en gedane acties.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.
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Toelichtingen op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

2014 2013
€ €

Overige vorderingen en overlopende posten

Nog te ontvangen bedragen inzake acties 1 1.627 -
Nog te ontvangen rente Rabobank 1 7 -

2 1.634 -

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 1 2.418 -
Rabobank Spaarrekening 1 3.000 -

2 5.418 -

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
De hier vermelde saldi stemmen overeen met het laatste afschrift van de desbetreffende bank 
van het betreffende verslagjaar. 
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2014 2013
€ €

Stichtingsvermogen

Vermogen 1 6.625 -

Vermogen
€

Stichtingsvermogen 1 januari 2014 -

Resultaat boekjaar 6.625

Totaal mutatie vermogen 6.625

Stichtingsvermogen 31 december 2014 6.625

Kortlopende schulden

2014 2013
€ €

Overige schulden en overlopende posten

Nog te betalen kosten acties 1 194 -
Nog te betalen overige algemene kosten 1 147 -
Nog te betalen reeds gemaakte projectkosten 1 86 -

3 427 -
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

Baten

Ontvangen giften 1 11.835 -
Ontvangen opbrengsten acties 1 3.167 -
Ontvangen giften inzake schoolproject 1 86 -

3 15.088 -

Lasten

Projectkosten

Kosten project social centre / inloophuis 1 6.040 -
Reiskosten medewerkers 1 1.524 -
Kosten van acties 1 298 -
Kosten project kinderen naar school 1 86 -

2 7.948 -

Algemene kosten

Drukwerk 1 266 -
Automatiseringskosten / website 1 147 -

2 413 -

Financieel resultaat

Rentebaten

Rente Rabobank spaarrekening 1 7 -

Rentelasten

Kosten Rabobank 1 109 -

De kosten voor het aanhouden van een rekening alsmede de kosten verbonden aan het
betalinsgsverkeer bij de Rabobank staan hier verantwoord.
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