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Balans

Activa

Type Liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019

Bankrekening NL29 RABO 0337 3716 44 3825 10157

Spaarrekening NL24 RABO 3162 7920 02 0 0

Kas Kas 0 63

Totaal Activa 3825 10220

 

Passiva

Reserves en Fondsen

Bestemmingfonds project 31-12-2020 31-12-2019

Organisch Cacao Project La
Galigo 3463 10220

Noodhulp Masamba -2386 0

Totaal bestemmings reserve 1077 10220

Totaal algemene reserve 2748 0

Totaal passiva 3825 10220
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Staat van Baten en Lasten

Baten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Inkomsten uit donaties en giften 3377 13764

Waarvan: Organisch Cacao Project
La Galigo 1013

Waarvan: Noodhulp Masamba 2364

Totaal baten van particulieren 3377 13764

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven 1233 1500

Organisch Cacao Project
La Galigo 138

Noodhulp Masamba 1095

Som van de baten 4610 15264

Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van
producten

7724 2474

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling 12334 17738
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Staat van Baten en Lasten

Lasten

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Besteed aan doelstellingen:

Organisch Cacao Project La Galigo 7908 4631

Noodhulp Masamba 5845

- overige bestedingen aan doelstelling 1063 672

Besteed aan doelstellingen 14816 5303

Wervingskosten:

 Folders en banieren 10 211

 Website en hosting 105 42

 Overige kosten eigen
fondswerving 3062 1324

Totaal Wervingskosten 3177 1577

Kosten beheer en administratie:

 Kosten administratie 8 24

 Contributies 531 87

 Overige kosten beheer
en administratie 197 528

Totaal kosten beheer en
administratie 736 639

Som van de lasten 18729 7519

Resultaat

Saldo baten & lasten -6395 10219

Stichting La Galigo - Jaarrekening: 2020 | pagina 5 van 9



Algemene toelichting

Activiteiten

De missie van Stichting La Galigo is om de zelfredzaamheid onder kansarmen in ontwikkelingslanden te vergroten. Dit
streven wij te verwezenlijken door middel van het implementeren van duurzame projecten die deze zelfredzaamheid
vergroten en tegelijkertijd behoud en herstel van natuur en milieu in de hand werken. Wij geloven dat het bieden van
gelijke kansen aan mensen en gemeenschappen hen de kans biedt om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van
armoede en hen in staat stelt beter voor henzelf en de eigen leefomgeving te zorgen.

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).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

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

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

2020 was een bijzonder jaar, wat terug te zien is in de verdelingen van lasten en baten. Allereerst zullen we de projecten
toelichten en de verdeling van de reserves over deze projecten. In 2019 was een grote algemene reserve opgebouwd.
Omdat het Organisch Cacao Project La Galigo het hoofdproject is van Stichting La Galigo, is besloten om de gehele
reserve van 2019 per 1-1-2020 niet alleen in intentie maar ook administratief op de jaarrekening toe te schrijven aan
Organisch Cacao Project La Galigo. Daarom ziet u als bestemmingsfonds voor Organisch Cacao Project La Galigo per
31-12-2019 een bedrag van 10220 euro in plaats van de 1369 euro die was vermeld in de jaarrekening van 2019. Omdat
voor het project in 2020 veel vervolgstappen zijn gezet, is logischerwijs een deel van deze reserve ingezet. Naast het
uitvoeren van Organisch Cacao Project La Galigo, is Stichting La Galigo in 2020, in samenwerking met andere
organisaties, een actie begonnen om de slachtoffers van hevige overstromingen in een gebied nabij het werkgebied van
Organisch Cacao Project La Galigo te steunen. Deze actie is als separaat project 'Noodhulp Masamba' geregistreerd.
Voor deze actie is € 2363,79 opgehaald aan donaties en € 1095,00 aan baten vanuit andere organisaties zonder
winststreven, maar ook € 1859,50 bij een fundraise auction (een veiling ter fondsenwerving) plus een separate
verzendkostenvergoeding van € 6,75 (totaal € 1866,25). Omdat voor deze veiling ook kosten zijn gemaakt (bonbons en
verzendkosten), zijn de inkomsten van de veiling ingedeeld onder 'Inkomsten ontvangen als tegenprestatie voor de
levering van producten'. Het bestuur van Stichting La Galigo heeft besloten om de hiervoor gemaakte kosten (€ 218,-) te
betalen uit de algemene reserve (onder de post 'Overige kosten eigen fondsenwerving') om project Masamba te
steunen. Daarnaast is door het bestuur van Stichting La Galigo besloten om € 520,23 aan het fonds voor Noodhulp
Masamba toe te voegen vanuit de algemene reserve om het totale bedrag voor Masamba aan te vullen tot 100 miljoen
Indonesische rupiah. Het totale bedrag bestemd voor Noodhulp Masamba komt daarmee op € 2363,79 + € 1095,00 + €
1866,25 - € 218,00 + € 218,00 + € 520,23 = € 5845,27. Omdat de € 1866,25 toebehoort aan 'Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van producten', kon dit bedrag niet direct worden toegeschreven aan het project
Noodhulp Masamba en is deze virtueel eerst aan de algemene reserve toegevoegd. Dit bedrag is daarom niet zichtbaar
in de berekening van het saldo voor project Noodhulp Masamba op pagina 3. Hetzelfde geldt voor de bijgelegde €
520,23, die vanuit de algemene reserve zal worden betaald en daarom ook niet zichtbaar is in het saldo voor project
Noodhulp Masamba op pagina 3. Daarom is daar een negatief bedrag vermeld dat gelijk is aan het totaal van de twee
zojuist genoemde bedragen, namelijk € 2386,48 (de € 218,00 valt hier niet onder, omdat deze al is ondergebracht onder
'Overige kosten eigen fondsenwerving'). Dit negatieve bedrag zal in boekjaar 2021 van de (in feite dus al bestemde)
algemene reserve worden gehaald om weer op 0 uit te komen. Het totale bedrag van € 5845,27 is al volledig
gedoneerd. In het jaarverslag kan verder worden gelezen hoe het bedrag tot nu toe is verdeeld en wat de bestemming is
van het restant. Nu volgt een detailtoelichting op de verschillende posten in lasten en baten. In 2020 zijn er minder
donaties en giften ontvangen dan in 2019, en zijn inkomsten vooral gehaald uit verschillende acties (vooral verkoop van
bonbons, en de voorgenoemde fundraising auction). Daarom is de post 'Inkomsten ontvangen als tegenprestatie voor de
levering van producten' in 2020 hoger dan in 2019 (en zijn de andere baten lager). Omdat voor de geleverde producten
ook kosten zijn gemaakt, zoals kosten voor ingrediënten van bonbons en verpakkingsmateriaal, is hierdoor ook de post
'Overige kosten eigen fondsenwerving' in 2020 hoger dan in 2019. Aan folders en banieren is in 2020 veel minder
uitgegeven doordat banieren van 2019 konden worden hergebruikt en er in 2020 erg weinig live evenementen waren
waar de stichting aan kon deelnemen. Hostingkosten zijn hoger vanwege de hosting van drie domeinen: .nl, .com en
.org. De contributies zijn hoger in 2020 dan in 2019, vooral vanwege de huur van kantoorruimte. Onder 'Overige
bestedingen aan doelstelling' vallen in 2020 veel workshops en cursussen om relevante kennis binnen de stichting te
vergroten. 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 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.

Ratio's

Omschrijving 2020 2019

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 120,1% 29,9%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 79,1% 70,5%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 25,8% 8,9%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 3,9% 8,5%

Stichting La Galigo - Jaarrekening: 2020 | pagina 8 van 9



Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 30-06-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

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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