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Balans op 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Balans

ref

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Liquide middelen
ING 58.07.717 (giftenrekening)
ING 58.07.717 (spaarrekening)
ING 96.94727 (organisatorische rekening)
Totaal liquide middelen

1
€
€
€
€

8.684
20.313
963
29.959

€
€
€
€

Vorderingen

€

-

€

2.567 €

Totaal activa

€

29.959 €

58.410 €

73.640 €

50.037

€
€

-515 €
270 €

-1.577 €
1.063 €

-2.150 €
572 €

-1.955
-194

€

30.204 €

58.925 €

75.217 €

52.187

7.715
47.535
593
55.843

€
€
€
€

2.964
70.000
676
73.640

€
€
€
€

1.767
48.000
270
50.037

-

€

-

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Resultaat boekjaar

2

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Faso

3

Overige schulden

€

Totaal Passiva

€

-

€

29.959 €

2

-

€

58.410 €

-

€

73.640 €

50.037
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemeen
Doelstelling
De Stichting Faso is opgericht op 12-10-2001 en statutair en feitelijk gevestigd te Woerden.
Blijkens de statuten is de doelstelling van de stichting:
Het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en sociaalmaatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen belangrijke rollen. Dit ter
verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Stelselwijzigingen
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en
passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale
waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties
verwijzen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden
die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
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Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid
als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag
en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het
bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
3. Grondslagen van bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk
Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds
wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van
de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit
hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en
lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de
onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Opbrengsten
Bijdragen van subsidiënten en sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage
betrekking heeft. Baten uit giften worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het
jaar van ontvangst.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

4. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De liquide middelen zijn
verdeeld over drie bankrekeningen waardoor een scheiding tussen organisatorische kosten en
opbrengsten en bijdragen en bestedingen aan projecten wordt gewaarborgd.
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Staat van baten en lasten

2016

2015

2014

2013

€

16.258 €

23.373 €

27.786 €

40.995

€

16.258 €

23.373 €

27.786 €

40.995

Opbrengsten
Netto resultaat acties
Kerkelijke instanties
Onderwijsinstellingen
Fondsen
Legaten
Donateurs
Totaal opbrengsten

4

Besteding projecten

5

€

-44.978 €

-39.666 €

-4.755 €

-17.005

Financiele baten en lasten (rente minus bankkosten)

6

€

29 €

418 €

167 €

219

Resultaat organisatorische rekening

7

€

240 €

644 €

406 €

-413

Resultaat voor verdeling

€

-28.451 €

-15.230 €

23.603 €

23.796

Dotatie bestemmingsfonds FASO
Onttrekking bestemmingsfonds FASO

€
€

16.258 €
-44.978 €

23.373 €
-39.666 €

27.786 €
-4.755 €

40.995
-17.005

Resultaat na verdeling

€

270 €

1.063 €

572 €

-194

5. Personeel
De stichting had in gedurende 2014 geen personeel in dienst. Alle mensen betrokken bij de
stichting werken op vrijwillige basis.
De bestuurders ontvingen geen bezoldiging.
6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2016

De jaarrekening is in de bestuursvergadering d.d. 6 maart 2017 goedgekeurd en vastgesteld.

Woerden, 6 maart 2017
De bestuurders:

Cees Boekelo
Voorzitter

Pieter Hagendijk
Secretaris

Jan Jaap van Kampen
Penningmeester
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