
STICHTING HOOP VOOR ALBANIË
TE MAASDIJK
 
Rapport inzake jaarstukken 2018



INHOUDSOPGAVE
Pagina

1                Balans per 31 december 2018 2
2                Staat van baten en lasten over 2018 3
3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4
4                Toelichting op de balans per 31 december 2018 7
5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 11



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 11.784 10.600

Financiële vaste activa  (2)

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen 1 1

Vlottende activa

Voorraden  (3) - 555

Vorderingen  (4)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.114 2.114

Liquide middelen 235.489 263.485

 249.388 276.755

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Algemene reserve 52 14.158
Bestemmingsreserves 100.000 150.000
Bestemmingsfonds 92.043 69.754

192.095 233.912

Kortlopende schulden  (6)

Giften met bestemming 57.293 42.843

 249.388 276.755

___________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Giften en overige opbrengsten  (7) 261.576 284.640

Lasten

Directe hulpverlening

Directe hulpverlening Albanië  (8) 291.881 238.698

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen 2.946 2.400
Kantoorkosten  (9) 6.064 5.034
Algemene kosten  (10) 1.616 2.262

10.626 9.696

Saldo voor financiële baten en lasten -40.931 36.246
Financiële baten en lasten  (11) -886 -786

Resultaat -41.817 35.460

Resultaatbestemming

Algemene reserve -14.106 -14.294
Bestemmingsreserves -50.000 -20.000
Bestemmingsfonds 22.289 69.754

-41.817 35.460

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

Doelstellingen

Stichting Hoop voor Albanië, statutair gevestigd te Maasdijk, is opgericht in 1993 en heeft als doel
het bevorderen van het materiele en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren
van hun levensomstandigheden.

Vestigingsadres

Stichting Hoop voor Albanië (geregistreerd onder KvK-nummer 41146587) is feitelijk gevestigd op
Pieter Zeemanlaan 112 te Maasdijk.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

De de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde
voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk
aan de nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Giften en overige opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen giften en bijdragen.

Directe hulpverlening Albanië

Onder de directe hulpverlening Albanië zijn de kosten van de projecten opgenomen die in het
boekjaar hebben plaatsgevonden.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk
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Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2. Financiële vaste activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

HVA transport B.V. te Nieuwkoop 1 1

2018

€

2017

€

HVA transport B.V.

Stand per 1 januari 1 1

Stand per 31 december 1 1

Stichting Hoop voor Albanië heeft 500 gewone aandelen in deze vennootschap. In totaal zijn er 500
gewone aandelen en 20 preferente aandelen geplaatst met elk een nominale waarde van € 100.

Het belang in deze vennootschap is genomen met als doel de transportkosten naar Albanië te
reduceren.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

3. Voorraden

Kaarsen - 555

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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4. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overlopende activa

Borgsom Vodafone Tirana 2.114 2.114

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

5. Reserves en fondsen

Algemene reserve 52 14.158
Bestemmingsreserves 100.000 150.000

Bestemmingsfonds 92.043 69.754

192.095 233.912

2018

€

2017

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 14.158 28.452
Resultaatbestemming -14.106 -14.294

Stand per 31 december 52 14.158

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Bestemmingsreserves

Project Pegin 30.000 -
Bestemmingsreserve ouderenzorg 70.000 100.000
Kerkgebouw in samenwerking met GZB - 50.000

100.000 150.000

Bestemmingsfonds

Kerk Lezhe 92.043 69.754

Kerk Lezhe

Stand per 1 januari 69.754 -
Resultaatbestemming 22.289 69.754

Stand per 31 december 92.043 69.754

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk
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6. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Giften met bestemming

Saldo nog te besteden -/- gemaakte kosten 57.293 42.843

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

7. Giften en overige opbrengsten

Algemene giften 123.668 160.080
Giften met bestemming 101.286 80.187
Opbrengsten acties 19.099 19.384

244.053 259.651

Directe hulpverlening

8. Directe hulpverlening Albanië

Projecten, ondersteuning en hulpgoederen 246.170 161.680
Autokosten 12.246 12.967
Promotionele activietiten 19.311 28.674

277.727 203.321

Bezoldiging van bestuurders

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband. 

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 2.946 2.400

9. Kantoorkosten

Telefoon 703 732
Contributies en abonnementen 575 1.374
Verzekering 4.058 2.451
Overige kantoorkosten 728 477

6.064 5.034

10. Algemene kosten

Accountantskosten 708 1.758
Administratiekosten 430 504
Notariskosten en schenkingsrecht 418 -
Overige algemene kosten 60 -

1.616 2.262

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

11. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 150
Rentelasten en soortgelijke kosten -909 -936

-886 -786

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente 23 150

Rentelasten en soortgelijke kosten

Koersverschillen -53 -265
Rente en kosten bank -856 -671

-909 -936

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening
Stichting Hoop voor Albanië, Maasdijk

___________________________________________________________________________________________________________
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