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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020

Bankrekening Rabo Zakelijke Rekening 5513 1179

Spaarrekening Rabo BedrijfsSpaarRekening 219950 105350

Totaal Activa 225463 106529

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2021 31-12-2020

Sri Lanka Sarana Projecten 11514 5793

Disabled Friendly Village 214972 100000

Totaal bestemmings reserve 226486 105793

Totaal algemene reserve -1023 736

Totaal passiva 225463 106529
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften 19567 11128

Waarvan: Sri Lanka Sarana
Projecten 15554

Totaal baten van particulieren 19567 11128

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven 162972 105000

Sri Lanka Sarana
Projecten 23000

Disabled Friendly Village 139972

Som van de baten 182539 116128

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 182539 116128
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Besteed aan doelstellingen:

Sri Lanka Sarana Projecten 32833 15557

Disabled Friendly Village 25000 0

Besteed aan doelstellingen 57833 15557

Wervingskosten:

Overige kosten eigen
fondswerving 2783 1824

Totaal Wervingskosten 2783 1824

Kosten beheer en administratie:

Reiskosten bestuur 0 0

Contributies 868 876

Overige kosten beheer
en administratie 2140 759

Totaal kosten beheer en
administratie 3008 1635

Som van de lasten 63624 19016

Resultaat

Saldo baten & lasten 118915 97112
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Algemene toelichting

Activiteiten

Statutaire doelstelling: Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van
de bevolking op Sri Lanka. Friendship Foundation biedt educate aan kinderen en jongeren (5-30 jaar) met een beperking.
Het onderwijs is gericht op praktische vaardigheden die toegepast kunnen worden in de thuissituatie, in de maatschappij
en binnen het arbeidsproces. De stichting biedt zorg in de vorm van dagopvang voor kinderen en jongeren (5-30 jaar)
met een ernstige beperking. Wij hechten groot belang aan inclusie: mensen met een beperking mogen meedoen in de
directe samenleving. Friendship Foundation heeft hiervoor het programma "Bekend maakt Bemind", bijeenkomsten
waar mensen elkaar ontmoeten. Dit jaar hebben de voorbereidingen plaatsgevonden om arbeidsparticipatie-training te
bieden aan volwassenen met een beperking.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Friendship Foundation - Jaarrekening: 2021 | pagina 6 van 9



Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

LET OP! ER IS EEN VERSCHIL VAN -19 TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN & LASTEN.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

In 2021 ondersteunde Wilde Ganzen de Friendship Foundation in twee projecten: 
1. Sarana Project in Corona tijd. In 2021 maakten wij € 10.000 over aan Wilde Ganzen. Wilde Ganzen vermeerderde dit
bedrag, waardoor DLFF in Sri Lanka een bedrag van € 13.333 ontving.
2. Disabled Friendly Village (Inclusive Society by Economic Development). In 2021 maakten wij € 25.000 over aan Wilde
Ganzen. Wilde Ganzen vermeerderde dit bedrag, waardoor DLFF in Sri Lanka een bedrag van € 33.333 ontving.

Friendship Foundation ontving van Family Help Program een gift van € 139.972 t.b.v. Disabled Friendly Village. 

De kosten voor beheer en administratie zijn toegenomen, doordat, vanaf 2021, de kosten voor de Nederlandse en Sri 
Lankaanse hosting en beheer in rekening worden gebracht, daarnaast hebben wij aan een webbouwer een 
vrijwilligersvergoeding betaald.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte 
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn 
verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

De Kascommissie vindt het verschil van -19 tussen balans en staat van baten en lasten niet significant. Wel raden zij 
Friendship Foundation aan om de reserves aan te vullen. De reserve is in 2020 dusdanig geslonken door de effecten op 
fondsenwerving en extra noodhulp tijdens de corona pandemie, dat aanvulling prioriteit behoeft. 

Ratio's

2021 2020

1,5% 1,6%

4,4% 9,6%

90,9% 81,8%

Omschrijving

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de baten" 

Gerealiseerde verhouding tussen “wervingskosten” en "Som van de lasten" 

Gerealiseerde verhouding tussen “besteed aan de doelstelling” en "Som van de lasten" 

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten" 4,7% 8,6%
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 25-08-2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De verklaring van de kascommissie is als bijlage bijgevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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