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Vaste activa Eigen vermogen 14.402         

Inventaris 1.420           

Liquide middelen Kortlopende schulden

Nederland 3.572           Administratiekosten 500              

Turkije 650              

Ghouta 9.260           

Totaal activa 14.902         Totaal passiva 14.902         
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Staat van baten en lasten 2018

Baten

Donaties Nederland 22.494             

Donaties Turkije 89.900             

Totaal baten 112.394           

Lasten

Salarissen 12.375             

Huur 1.050                

Gas, water, elektra 370                   

Kantoorkosten 540                   

Administratiekosten 598                   

Consultancy paper fee 400                   

Transfer fee 12.198             

Programme expenses - medical center 20.680             

Programme expenses - oxybaar center 1.550                

Programme expenses - kitchens 51.100             

Programme expenses - future schools 2.000                

Evacuatiekosten 8.300                

Transportkosten 395                   

Onderhoud 200                   

Diversen 301                   

Bankkosten 189                   

Afschrijvingen 784                   

Vernietiging/plundering materiële vaste activa 8.575                

Totaal lasten 121.605           

Resultaat boekjaar -9.211              

2018

€
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Toelichting

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De stichting is niet vennootschaps- en omzetbelastingplichtig,.

Aan de stichting is een ANBI-status toegekend.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire 

afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. 

Bij investeringen gedurende het jaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Liquide middelen:

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is 

vermeld in de toelichting.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen:

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben.

De baten uit donaties worden verantwoord voor de door de stichting ontvangen bedragen zonder dat 

de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld.
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