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1.  RAPPORT
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Referentie: 20.5500/WN/JM                Made, 3 juni 2021
Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuursleden,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting JA Foundation te Oosterhout 
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte 
gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in 
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste 
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de 
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Overig

1.3  Baten en lasten vergelijking

€ % € %

Baten 17.552 100,0% 12.139 100,0%

Netto baten 17.552 100,0% 12.139 100,0%

Lasten Projecten 23.957 136,5% 25.609 211,0%

Algemene lasten 265 1,5% 174 1,4%

Som der lasten 24.222 138,0% 25.783 212,4%

Saldo -6.670 -38,0% -13.644 -112,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -215 -1,2% -339 -2,8%

Som der financiële baten en lasten -215 -1,2% -339 -2,8%

Saldo van baten en lasten -6.885 -39,2% -13.983 -115,2%

- mevrouw G.J.C. van Merode (Secretaris);

20192020

- mevrouw S.K. van Geenen-Gutteling (Algemeen bestuurslid);
- de heer C.G.H. van den Biggelaar (Algemeen bestuurslid).

- mevrouw J.W.H. de Jong (Voorzitter);
- mevrouw C.M.A. Wasser-Maat (Penningmeester);

Het bestuur van de Stichting wordt gevoerd door:

Ter analyse van het saldo van de baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande
opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Gedurende het boekjaar 2020 waren er geen werknemers in dienst. Wel zijn er werkzaamheden verricht door 
vrijwilligers. Deze hebben geen vergoeding ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

Blijkens de akte van oprichting werd de Stichting JA Foundation 6 augustus 2013 opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58518371.

De doelstelling van Stichting JA Foundation wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Het ondersteunen van kinderen in de eerste levensbehoeften alsmede aan deze levensbehoeften 
gerelateerde projecten.
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1.3  Baten en lasten vergelijking

€ €

Het saldo van de baten en lasten is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Baten 5.413

Daling van:

Lasten projecten 1.652

Rentelasten en soortgelijke lasten 124
7.189

Het saldo van de baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Algemene kosten 91
91

Stijging het saldo van de baten en lasten 7.098

Het saldo van de baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 7.098. De ontwikkeling van 
het saldo van de baten en lasten 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Meerjarenoverzicht

2020 2019 2018
€ € €

Baten 17.552 12.139 16.206

Bruto bedrijfsresultaat 17.552 12.139 16.206

Lasten projecten 23.957 25.609 27.676

Algemene lasten 265 174 195

Som der lasten 24.222 25.783 27.871

Saldo voor financiële baten en lasten -6.670 -13.644 -11.665

Rentelasten en soortgelijke kosten -215 -339 -400

Som der financiële baten en lasten -215 -339 -400

Saldo van baten en lasten -6.885 -13.983 -12.065

Ter analyse van het saldo van de baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande
opstelling.
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1.5  Fiscale positie

Stichting JA Foundation bedrijft geen commerciële of concurrerende actitiviteiten en is derhalve niet 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Stichting JA Foundation is een door de Belastingdienst 
erkende algemeen nut beogende instelling.
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na bestemming saldo baten en lasten )

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 33.139 40.024

Totaal activazijde 33.139 40.024

31 december 2020 31 december 2019
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na bestemming saldo baten en lasten )

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 33.139 40.024

33.139 40.024

Totaal passivazijde 33.139 40.024

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Staat van baten en lasten 2020

€ € € €

Baten 17.552 12.139

Netto Baten 17.552 12.139

Lasten projecten 23.957 25.609

Algemene lasten 265 174

Som der lasten 24.222 25.783

Saldo voor financiele baten en lasten -6.670 -13.644

Rentelasten en soortgelijke kosten -215 -339

Som der financiële baten en lasten -215 -339

Saldo baten en lasten -6.885 -13.983

2020 2019
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMEEN

Stichting

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN DE BATEN EN LASTEN

Algemeen
Bij het bepalen van het saldo worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.

het ondersteunen van projecten ten behoeve van kansarme kinderen op globaal niveau.
De activiteiten van Stichting JA Foundation, statutair gevestigd te Oosterhout, bestaan voornamelijk uit

Stichting JA Foundation, statutair gevestigd te Oosterhout is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 58518371.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen

Rabobank NL38RABO0367305003 33.139 40.024
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019
€ €

Eigen vermogen
Stand per 1 januari 40.024 54.007

Saldo uit baten en lasten -6.885 -13.983

Stand per 31 december 33.139 40.024
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten 

2020 2019
€ €

Baten

Baten/donaties 17.552 12.139

Lasten projecten
Verblijfslasten projecten - 530

Project Suriname Mijn Zorg 22.444 16.832

Project Suriname Mama Joyce 1.513 8.247
23.957 25.609

Algemene lasten

Algemene lasten 265 174

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en banklasten rekening-courant banken 215 339

De baten over 2020 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 44,6% gestegen.
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