Algemene gegevens
1.1

Zakelijke gegevens van de stichting (KvK dd. 30-09-2014)
Statutaire naam
Statutaire zetel
Oprichtingsdatum
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Stichting ANYA
Van Bossestraat 13HS, 1051JR Amsterdam
25-01-2013
25-01-2013
Amsterdam onder nummer 570 87 334
N. Peerkhan, Voorzitter
G. Kovacsova, Penningmeester /Secretaris

Doelstelling van de stichting
Doelstelling van stichting ANYA is het verbeteren en versterken van de positie van
vrouwen, kinderen en gezinnen binnen hun eigen gemeenschap op zowel cultureel,
sociaal, maatschappelijk vlak als in persoonlijke, familiale en gezinsomgeving, teneinde
zelfontplooiing van betrokkenen te bewerkstelligen en hen te motiveren eigen initiatieven
te ondernemen met een positieve invloed op hun directe leefwereld en de gemeenschap
waar zij deel van uit maken.
Hiermee de kwaliteit van leven en levensvreugde bij genoemde doelgroep(en) te
verhogen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Balans per 31 december 2013

31 december 2013
ACTIVA

Liquide middelen
Waarde Donaties in Natura
TOTAAL ACTIVA

80
500
580

==========
PASSIVA

Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

580
0

TOTAAL PASSIVA

580

===========
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Resultatenrekening over 2013
Baten
Donaties
Donaties in geld
Sponsorbijdragen in natura

855
1.465
2.320

Totaal donaties

Lasten
Kosten projecten
Oprichtingskosten
Kantoorkosten
Totaallasten

1.250
330
160
1.740

Exploitatie resultaat

580

STICHTINGSRESULTAAT

580

=========
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Toelichting op de jaarrekening
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten. Hierna niet
genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen.
Toelichting op de posten van de balans
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit het tegoed bij de ING Bank.
Er is géén sprake van kasgelden.
Het totaal aan donaties in Natura is gewaardeerd op basis geschatte marktwaarde.
Stichtingsvermogen
Het stichtingsvermogen bestaat uit het resultaat over het boekjaar 2013.

Verloop van het eigen vermogen:
Eigen vermogen per 25 januari 2013

€

0

Stichtingsresultaat 2013

€

580

Eigen vermogen per 31 december 2013

€

580

============
Stichtingsresultaat 2013
Het stichtingsresultaat 2013 wordt, onder voorbehoud van de goedkeuring van het bestuur
van de stichting, in de jaarrekening 2013 gepresenteerd onder het eigen vermogen.

Kortlopende schulden
Er zijn geen kortlopende schulden.
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Toelichting op de resultatenrekening over 2013
Donaties in geld
Deze donaties worden per bank of contant ontvangen. De contante ontvangsten worden zo
spoedig mogelijk na ontvangst op de bankrekening gestort.
Sponsorbijdrage in natura
Deze post betreft de door derden betaalde of gesponsorde lasten voor de stichting. Hierbij valt
onder te denken aan de kosten voor de opslag van de geschonken goederen die geheel
gesponsord is door het opslagbedrijf, de kosten voor de notaris met betrekking tot de
oprichting van de stichting en een gedeelte van de transportkosten van de goederen die naar
Slowakije zijn getransporteerd. Deze uitgaven lopen niet via de stichting maar voor de
transparantie zijn deze wel opgenomen in de lasten.

Lasten
Kosten project Slowakije
De kosten die met het project Slowakije waren gemoeid in 2013 bestonden uit:
Waarde van goederen
Transportkosten
Opslagkosten

€
€

€

860
340
50

Totaal projecten Slowakije

€

1.250

===========
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten ad € 330,= bestaan geheel uit de kosten van de notaris met betrekking
tot de oprichtingsakte.
Kantoorkosten
De kantoorkosten betreffen:
Bankkosten
Kosten internet en website

€
€

43
117

€

160

=========
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