Toelichting Jaarrekening 2019 Stichting Gotong Royong

Financieel Beheer 2019
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:








In 2019 waren de inkomsten enigszins lager dan de uitgaven waardoor het kapitaal van
de stichting is gedaald naar k€ 127,3. Dit is ten opzichte van het vorige boekjaar een
daling van het jaarlijkse exploitatietekort.
Het exploitatietekort wordt gedreven door het feit dat de uitgaven voor projecten in 2019
wederom fors zijn gestegen. De omvang van het exploitatietekort is echter beperkt door
een forse stijging van de ontvangsten, met name door een forse stijging van de ‘grotere
giften’.
Het vermogen wordt op risicoloze wijze belegd (3 spaarrekeningen). De ontvangen
bankrente is stabiel op een laag niveau.
De overheadkosten van de Stichting blijven, zeker in vergelijking met andere stichtingen
bijzonder laag. Wel dient een beperkt aantal kosten uit 2019 nog te worden gedeclareerd:
deze zullen in de jaarrekening 2020 worden verantwoord. Uit het oogpunt van
transparantie zijn wederom de reiskosten van het bestuur inzichtelijk gemaakt in de
resultatenrekening.
Enige toelichtingen inzake de bestedingen op basis van info secretaris Bestuur:
o Scholarship Yogya: lijkt een stuk minder dan vorig jaar, maar dat komt door de
transactie-momenten; in dit boekjaar maar 1 keer; daarvoor in december 2018 én
daarna in januari 2020.
o Operationele support Bali: fors gestegen door een eenmalige grote uitgave: de
aanschaf van de schoolbus voor kindertehuis Widhya Asih III
o Seniorenproject Java: lijkt een stuk minder, maar in de maandelijkse praktijk zijn
die kosten omhooggegaan. In de uitsplitsing van 2018 is 117.000.000 rupiah (€
7012) onder Senioren terecht gekomen terwijl het onder Java Scholarships had
moeten staan.

De accountant stelt concluderend dat, hoewel de jaarrekening een negatief resultaat toont,
de onderliggende financiële huishouding nog steeds solide is.
Evenals voorgaande jaren zal een kascommissie in de loop van 2020 een controle uitvoeren
op de uitgaven.
Financiële planning
Het bestuur heeft voor het jaar 2020 € 48.000 euro gereserveerd om de afspraken binnen
lopende projecten en ten behoeve geplande activiteiten na te kunnen komen.
Ook voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn reeds gelden geoormerkt in verband met
langlopende afspraken; dit laatste betreft m.n. de garantie aan studenten dat zij mogen
rekenen op de financiering van hun studie binnen de afgesproken looptijd en de aangegane
verplichtingen aan de seniorengroepen.
ANBI
Zoals bekend dient de Stichting per januari 2014 te voldoen aan de fiscale wetgeving inzake
algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Op basis van deze vereisten toont de stichting
vanaf januari 2014 op de website haar financiële verantwoording. Met de financiële
overzichten, in de vorm van de jaarrekening, een beknopte toelichting op de jaarrekening en
een overzicht van de gecommitteerde verplichtingen, voldoet de stichting aan alle ANBIvereisten (uiterlijk plaatsing goedgekeurde documenten Jaarrekening 2019 op 1 juli 2020)

