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Tom Hendriks - Penningmeester
Website: https://www.lagaligofoundation.com
Datum goedkeuring jaarrekening: 30-06-2022
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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2021

31-12-2020

Bankrekening

NL04 TRIO 0320 1835 80

753

0

Bankrekening

NL29 RABO 0337 3716 44

0

3825

Spaarrekening

NL24 RABO 3162 7920 02

0

0

753

3825

31-12-2021

31-12-2020

-443

3825

0

0

Totaal bestemmings reserve

-443

3825

Totaal algemene reserve

1196

0

753

3825

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project
Organisch Cacao Project La
Galigo
Noodhulp Masamba

Totaal passiva
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Staat van Baten en Lasten
Baten

Inkomsten uit donaties en giften
Waarvan:

Organisch Cacao Project
La Galigo

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

2978

3377

2978

Totaal baten van particulieren

2978

3377

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven

1925

1233

Organisch Cacao Project
La Galigo

1925

Som van de baten

4903

4610

Inkomsten ontvangen als
tegenprestatie voor de levering van
producten

5427

7724

10330

12334

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

9171

7908

0

5845

1153

1063

10324

14816

Folders en banieren

0

10

Website en hosting

381

105

2499

3062

2880

3177

Besteed aan doelstellingen:
Organisch Cacao Project La Galigo
Noodhulp Masamba
- overige bestedingen aan doelstelling
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten:

Overige kosten eigen
fondswerving
Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:
Kosten administratie

0

8

Contributies

0

531

198

197

198

736

13402

18729

-3072

-6395

Overige kosten beheer
en administratie
Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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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
Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2021 de bestemmingsreserve Noodhulp Masamba te vereﬀenen en al het geld
in de Algemene Reserve toe te kennen aan Organisch Cacao Project La Galigo. Daarom wijkt de eindbalans in het
jaarverslag 2020 af van de openingsbalans in dit jaarverslag. Dit besluit zal het bestuur per 1 januari 2022 opnieuw
nemen. Een groot deel van de projectuitgaven bestaat uit vrijwilligersvergoedingen voor het werk van het team in
Indonesië. Andere grote posten zijn landhuur voor de aanleg van de modeltuin, consultancykosten en kosten van een
permacultuur facilitatorstraining voor het team. In 2021 zijn er iets minder donaties en giften van particulieren
ontvangen dan in 2020, maar de inkomsten ontvangen van andere organisaties zonder winststreven liggen juist een
stuk hoger. Dit heeft vooral te maken met een grote donatie van € 1.500,- van het Snuﬀelpand in Ridderkerk
(organisatie Vrouwen voor Vrede). Net als in 2020 zijn de inkomsten voor meer dan 50% gehaald uit verschillende
acties.
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

2021

2020

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

27,9%

25,8%

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

21,5%

17,0%

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

77,0%

79,1%

1,5%

3,9%

Gerealiseerde verhouding tussen “kosten beheer en administratie” en "Som van de lasten"
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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: 30-06-2022
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
Naast de gemaakte lasten en baten in boekjaar 2021, hebben nog enkele kosten en baten plaatsgevonden die pas
konden worden afgeschreven in 2022, terwijl ze inhoudelijk nog gaan over 2021. Om geen overlopende posten te
creëren, worden deze in de jaarrekening van 2022 opgenomen.
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