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Voorzitter,

Mw. A. Tax-Bax
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INHOUDSOPGAVE



Activa 01-01-2021 31-12-2021

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 78.043 64.422

TOTAAL ACTIVA 78.043 64.422

Passiva 01-01-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 78.043 64.422

Kortlopende schulden 0 0

TOTAAL PASSIVA 78.043 64.422

Ondertekening door:

Voorzitter, Treasurer,

Mw. A. Tax-Bax Dhr. A.J.A. Tax

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 juni 2022
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Balans per 31 december 2021 (na resultaat bestemming)



BATEN 2021

Donaties

stichtingen en verenigingen 107.148
particulieren 7.784
webshop 153
sponsorkliks BV 86
stichting Derdengelden 2.010

117.181

Bijdragen sponsoring

sponsoring kinderen, project voor ouderen en algemene bijdragen 35.419

Micro kredieten
periodieke aflossingen 2.490

TOTAAL BATEN 155.089

LASTEN 2021

Uitvoeringskosten
kosten betalingsverkeer 598
Merapi consultancy bv 35
transip webhosting 293
lidmaatschap Partin 60
vistaprint 134
pakweg webhosting 100

Projecten
exploitatiekosten school, sponsorkinderen, ouderen 41.086
Rumah Bina Budi oprationele kosten en security 10.604

college- en schoolgelden en vakopleidingen studenten 15.156
project tradioneel danslessen 464
dertig eMBi vlaggen 356
medische ondersteuning 5.944
actie idul fitri 3.223
Engelse lessen 764
verstrekking micro kredieten 1.174
vissersboten en bijkomende voorzieningen 20.227
volleyball team 2.350
eMBi swimclub 6.831
aankoop KIA Pregio 2009 en gerelateerde kosten 4.457
aankoop Mitsubishi xceed 2018 8.907
project voedselpakketten in het kader van coronacrisis 18.667
project servicepunt auto's en motoren/brommers 6.415
java trip sponsorkinderen teambuilding Semarang en Pangalengan 3.075
teambuilding  eMBi 935
motorbike honda vario 2015 (Silmi) en Donny 1.362
herdenkingsceremonie Yadi 409
restaurant Dapoer Selera 214
Bouw kantoor/lerarenkamer Suryadi's school 14.871

TOTAAL LASTEN 168.710

EXPLOITATIERESULTAAT -13.621
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Staat van baten en lasten 2021



Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
640 "Organisaties zonder winststreven" .
Tenzij anders aangegeven worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten . Tenzij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden 
de aciva en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen 
en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa
De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord
in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten



Activa 01-01-2021 31-12-2021

Materiele vaste activa p.m. p.m.

Vlottende vaste activa 78.043 64.422
betreft saldi bankrekeningen Stichting

TOTAAL ACTIVA 78.043 64.422

Passiva 01-01-2021 31-12-2021

Eigen vermogen 78.043 64.422

eigen vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
* inkomsten uit donaties, bijdragen en subsidies
* alle overige verkrijgingen en opbrengsten uit verkopen

0 0
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA 78.043 64.422
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Toelichting balans per 31 december 2021



De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een negatief exploitatieresultaat van 
€ 13.621.

Dit exploitatieresultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen van de Stichting.
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VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING


