Toelichting Jaarrekening 2020 Stichting Gotong Royong

Financieel Beheer 2020
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
•
•
•

•

•
•

Het vermogen wordt op risicoloze wijze belegd. De ontvangen bankrente is minimaal.
De overheadkosten van de stichting blijven, zeker in vergelijking met andere stichtingen,
bijzonder laag.
In 2020 waren de inkomsten substantieel lager dan de uitgaven. Het eigen vermogen daalde
hierdoor met k€ 30,5 tot k€ 97. Het exploitatietekort is daarmee ten opzichte van 2019
verdubbeld. De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van een gulgevend fonds maar ook de
grotere giften van particulieren daalden in vergelijking met het jaar ervoor. De kleinere giften
van particulieren vertoonden een stijging.
De uitgaven voor projecten waren in 2020 k€5,7 lager dan in 2019 maar dit bedrag is te
weinig om het exploitatietekort op te vangen. Nu er voor het derde jaar een exploitatietekort is
en nu dat fors gestegen is, zal de stichting haar lange termijnstrategie moeten aanpassen om
continuïteit zeker te stellen.
Het doel van de stichting is sociale projecten te ondersteunen. Om dat te kunnen blijven doen
is een minimaal instandhoudingsvermogen nodig als garantie om gemaakte afspraken voor
de toekomst na te kunnen komen.
Het wegvallen van een belangrijk ondersteunend fonds noopt tot verder onderzoek naar
andere fondsen met het doel doelen van de stichting langjarig te ondersteunen.

Financiële planning
Voor het jaar 2021 is k€ 48 euro gereserveerd voor de afspraken binnen lopende projecten en
ten behoeve van reeds geplande activiteiten.
Ook voor de jaren 2022 tot en met 2024 zijn reeds gelden geoormerkt in verband met
langlopende afspraken. Dit laatste omvat met name de garantie aan HBO-/WO-studenten voor de
financiering van hun studie binnen de afgesproken looptijd en daarnaast 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 ANBI-vereisten (uiterlijk plaatsing
goedgekeurde documenten Jaarrekening 2020 op 1 juli 2021).

