
               Stichting African Hope Foundation

               Financiële verantwoording 2015

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 5 december 2016.



Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overige vorderingen 31 10

31 10

Liquide middelen 2.836 393

Totaal activazijde 2.867 403

31 december 2015 31 december 2014
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen

Reserves en fondsen -7.733 253

-7.733 253

Langlopende schulden

Overige schulden 10.000 -

10.000 -

Kortlopende schulden

Overige schulden 600 150

600 150

Totaal passivazijde 2.867 403

31 december 2015 31 december 2014
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Staat van baten en lasten

€ € € €

Donaties 20.909 17.446

Donaties 20.909 17.446

Project uitgaven 24.645 15.340

Overige bedrijfsuitgaven 3.649 1.873

Som der uitgaven 28.294 17.213

Bedrijfsresultaat -7.385 233

Rentelasten en soortgelijke kosten -601 -132

Som der financiële baten en lasten -601 -132

Resultaat -7.986 101

2015 2014
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

- het door middel van kleinschalige trajecten en projecten een bijdrage leveren aan de levens van Afrikanen

van jong en oud.

De activiteiten van Stichting African Hope Foundation, statutair gevestigd te Doetinchem, bestaan

voornamelijk uit:

Stichting African Hope Foundation, statutair gevestigd te Doetinchem is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 58533400.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente 31 10

Liquide middelen

Rekening courant bank 2.836 393
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Toelichting op de balans

PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve -7.733 253

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Overige schuld 10.000 -

2015 2014

€ €

Lening M.L. Hendriks

Stand per 1 januari - -

Opname 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Overige schulden

Overige schuld 600 150

De looptijd bedraagt 20 jaar. De rente bedraagt 6% per jaar, jaarlijks per achterafbetaling te voldoen in de

eerste maand van ieder opvolgend jaar. Jaarlijks wordt minimaal € 500 afgelost, in de eerste maand van

ieder opvolgend jaar.

Het deel van de overige schulden met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 8.000.
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Stichting African Hope Foundation te Doetinchem  

Toelichting op de balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Werknemers

Bestuur

Het gemiddeld aantal werknemers in dienst gedurende 2015 bedroeg 0.

Het bestuur bestond per ultimo 2015 uit dhr. M.L. Hendriks, voorzitter; dhr. A.J. Obbink en dhr. J.C.F.

Derksen, penningmeester. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt, voor zover van toepassing, alleen een

vergoeding voor gemaakte onkosten.

Het bestuur

Doetinchem, 5 december 2016
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