
Stichting mevrouw Pon

Hoornstraat 2

1324 SJ  Almere

JAARREKENING 2012

Almere,  12 augustus 2013

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2012 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Bevestiging

FINANCIEEL VERSLAG

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING

1. OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen 

van € 21334 en de resultaatrekening, sluitende met een negatief resultaat van € 10250 hebben samengesteld.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting mevrouw Pon te Almere samensgesteld. Onze 

werkzaamheden bestonden hierbij voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 

samenvatten van de financiële gegevens. Deze gegevens zijn door de stichting aan ons verstrekt. De 

verantwoordelijkheid omtrent de volledigheid van deze gegevens ligt dan ook bij het bestuur van de stichting.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wj de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in 

Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



3.1  Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting mevrouw Pon bestaan voornamelijk uit:

3.2  Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de navolgende bestuurders:

Mevrouw S. Chairat, voorzitter / penningmeester

Mevrouw K. Gaanderse- Thammasat, secretaris

Mevrouw S. Channgam, algemeen bestuurder

3.3 Bestuurstaken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

3.4 Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting mevrouw Pon te Almere

3. ALGEMEEN

a. het financieel ondersteunen van minderbedeelden in Chiang Mai (Thailand) en omgeving, met name kinderen en 

ouderen

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door onder andere het bouwen van scholen, weeshuizen 

en verzorgingstehuizen en het bekostigen van voedsel, verzorging en opleidingen voor met name ouderen en 

kinderen.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 

bestuurders

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van  overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt.

Op 6 oktober 2008 heeft de belastingdienst de Stichting met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (zogenaamde ANBI), dossiernummer 58 626.

Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. De aanmerking geldt voor onbepaalde 

tijd.



4.1 Vergelijkend overzicht

€ % € %

Baten 59.952 100,0 37.055 100,0

Lasten

Overige lasten 68.608 114,4 102.421 276,4

Exploitatieresultaat -8.656 -14,4 -65.366 -176,4

Financiële baten en lasten 0,0 -113 -0,3

Exploitatiesaldo -8.656 -14,4 -65.479 -176,7

Hoogachtend,

JARO administraties

J. Dekker

4. RESULTAAT

2012 2011

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het geven van nader 

gewenste inlichtingen.

Het resultaat van 2012 bedraagt € 8656 negatief tegenover € 65479 negatief over 2011. De resultaten over beide 

jaren kunnen als volgt worden samengevat.



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

2. BATEN EN LASTEN OVER 2012

Baten

Lasten

Resultaat 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo

JAARREKENING

31 December 2012

€

31 December 2011

€

6.964 6.964

18.886

12.5703.700

10.664 19.534

10.230

31 December 2012 31 December 2011

€ €

2012 2011

€ €

59.952

434

10.664 19.534

648

-145 

32

0 -113 

68.608

37.055

102.421

-65.366 -8.656 

-8.656 -65.479 



3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BV.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

De baten betreffen de giften en donaties in het verslagjaar

Lasten

Financieel resultaat

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.

De lasten betreft de uitgaven in Thailand t.b.v. bouwen van scholen, bejaardentehuis, ondersteuning bejaarden 

welke nog zelfstandig kunnen functioneren, hulp aan weeskinderen en ondersteuning behoeftige bejaarden.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 

uitgegeven en ontvangen leningen.

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.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid



4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Voorschotten personeel

2. Liquide middelen

ING

Kas

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Eigen vermogen begin boekjaar

Exploitatieresultaat

Eigen vermogen eind boekjaar

4. Schulden

Kortlopende vorderingen

5. Baten

Giften en donaties

OVERIGE LASTEN

6. Diverse uitgaven

Accountantskosten

Juridische kosten

Vaste lasten school Khenk Tum

Vaste lasten bejaardentehuis, hulp aan

thuiswonende bejaarden en weeskinderen

Tuinbouwproject

Bijdrage watersnood winter

Kleine aanschaffingen

Bouwmaterialen

kosten medische ingrepen

Overige algemene kosten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

7. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten ING

8. Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten ING

31 December 2012 31 December 2011

12.570

1.191

18.886 84.365

2.509

€ €

6.964 6.964

59.952 37.055

400 714

6.250

-65.479 -8.656 

10.230 18.886

434 648

1.130 1.198

3.822

72

7.488 13.282

41.025 48.910

-145 

68.610 102.421

11.480

4.787 26.916

2.300 1.257

32


