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RAPPORT



Stichting Twawebwa Mukama  

Onderweg 6-I  

4221 LC Hoogblokland  

Gorinchem, 21 februari 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij  verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de

balans met tellingen van € 877 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 469,

samengesteld.



2                NOAB-SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Twawebwa Mukama is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31-12-2019  en de winst-en verliesrekening over 2019

met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat

wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming

met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid

op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de

jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid

van de jaarrekening.

Wij verwachten u met deze werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Stichting Twawebwa Mukama te Hoogblokland

- 3 -



3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 469 tegenover € 232 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als

volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Baten 13.189 100,0 6.819 100,0

Lasten 12.300 93,3 5.335 78,2

Bruto-omzetresultaat 889 6,7 1.484 21,8

Kosten

Personeelskosten 17 0,1 - -

Overige bedrijfskosten 320 2,4 1.169 17,2

 337 2,5 1.169 17,2

Bedrijfsresultaat 552 4,2 315 4,6

Financiële baten en lasten -83 -0,6 -83 -1,2

Belastingen - - - -

Resultaat na belastingen 469 3,6 232 3,4
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 877 408

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 877 408

Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa dat door langlopend vermogen

is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met

kortlopend vermogen. Zolang het werkkapitaal positief is kunt u voldoen aan uw kortlopende verplichtingen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van een nadere

toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Vervloet & Co.

J.H. Strijker 
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FINANCIEEL VERSLAG



JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2019

De bouw en aankleding van het Nieuwe Diisi Medical Centre heeft flink vooruitgang geboekt. Aan het eind

van het jaar kunnen we stellen dat het gebouw af is en er begonnen kan worden aan de aankleding en aanschaf

van de benodigde medische apparatuur.

Bij bewijzering d.m.v. bordjes is als voorbeeld de bewijzering van het Beatrix ziekenhuis genomen. Dit viel in

de smaak waardoor de verschillende afdelingen op deze wijze aangewezen zullen worden. 

Het gebouw is aangesloten op het elektriciteitsnet waardoor geen gebruik gemaakt behoeft te worden van

aggregaten, mits er geen stroom uitval plaatsvindt. 

In 2020 hoopt het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan de aankoop van de apparatuur.

Het bestuur:

Voorzitter                    Penningmeester/secretaris                              Bestuurslid

B.Sijbesma                  P.v. Oyen                                                      N. Zandee
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JAARREKENING 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Na winstbestemming

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 877 408

 877 408
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Besteedbaar vermogen 877 408

 877 408
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Baten  (3) 13.189 6.819

Projectopbrengsten 13.189 6.819

Lasten  (4) 12.300 5.335

Bruto-omzetresultaat 889 1.484

Kosten

Personeelskosten  (5) 17 -

Overige bedrijfskosten  (6) 320 1.169

 337 1.169

Bedrijfsresultaat 552 315

Financiële baten en lasten  (7) -83 -83

Belastingen - -

Resultaat 469 232
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 552

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 552

Betaalde interest -83

Kasstroom uit operationele activiteiten 469

469
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Twawebwa Mukama (geregistreerd onder KvK-nummer 30238506), statutair

gevestigd te Hoogblokland bestaan voornamelijk uit het zorgdragen van financiële middelen voor het bouwen

van een ziekenhuis in Afrika.

Vestigingsadres

Stichting Twawebwa Mukama is feitelijk gevestigd op Onderweg 6 I te Hoogblokland.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 inzake Fondsenwervende instellingen zoals opgenomen

in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

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.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

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.
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Resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten

Als baten worden de in het verslagjaar ontvangen giften opgenomen. 

Lasten

De (in)directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de

verantwoorde baten.

Financiële baten en lasten

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

van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

Rabobank 877 408
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PASSIVA

2. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 408 176

Resultaatbestemming 2019 469 232

Stand per 31 december 877 408
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

3. Baten

Inkomsten 13.189 6.819

Algemene giften 2.017 1.845

Overige giften 10.950 4.700

Overige opbrengsten 222 274

13.189 6.819

4. Lasten

Reiskosten - 1.335

Project Ziekenhuis 12.300 4.000

12.300 5.335

5. Personeelskosten

Overige personeelskosten 17 -

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

6. Overige bedrijfskosten

Inventariskosten 118 -

Verkoopkosten - 480

Algemene kosten 202 689

320 1.169

Inventariskosten

Kleine aanschaffingen 118 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 80

Overige verkoopkosten - 400

- 480
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2019

€

2018

€

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden - 126

Overige algemene kosten 202 563

202 689

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -83 -83
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OVERIGE GEGEVENS

De directie stelt voor om de winst over 2019 ad € 469 toe te voegen aan de overige reserves. 

Stichting Twawebwa Mukama te Hoogblokland

- 18 -


		2020-03-01T19:11:36+0100
	Client IP: 86.95.219.23, Transaction ID: HFPq2EYiRDKpZ2C24gle8LGeL-E=
	ValidSign
	E-SIGNED by jans@vervloetenco.nl, ID: Xigm5PtL7F4L




