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St. Toekomstweg

Algemeen

Stichting Toekomstweg is notarieel opgericht d.d. 27 januari 2009.
De stichting heeft ten doel:

* Het steunen van verschillende doelen, onder andere op het gebied van educatie,
maar ook het ondersteunen van weeshuizen en een bejaardenoord in Paramaribo.
* Het verschaffen van middelen en materialen aan deze doelen om het leven
in Suriname prettiger te maken, zoals het bijdragen in kosten voor voeding.
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St. Toekomstweg

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
Boekjaar:

1-1-2018 / 31-12-2018

Activa
Vlottende Activa
Bank

€ 8.620,64

€ 8.620,64
Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbare
reserve

€ 8.620,64

€ 8.620,64
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Staat van baten en lasten over 2018
Ontvangsten
Ontvangen Giften / Sponsoring

€ 11.466,00

Uitgaven
Voeding 120 kinderen
Onderhoud Mariaschool
Kosten Anbi.nl
Domeinkosten
Bankkosten

€ 2.520,00
€ 480,00
€ 34,99
€ 24,19
€ 178,51
€ 3.237,69

Resultaat 2018

€ 8.228,31
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Personeel
Ook in 2018 was er geen personeel in dienst van de stichting.

Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door saldering van de baten en lasten over het
verslagjaar. En en ander met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen
De baten zijn verantwoord in het jaar waarin de giften en sponsoringen zijn ontvangen.
De lasten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn verricht.
Vennootschapsbelasting
De Stichting is niet als vennootschapsbelastingplichtig aangemerkt.
Op grond van artikel 2.1, lid 1, onderdeel e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
zijn Stichtingen belastingplichtig indien en voor zoverre zij een onderneming drijven.
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Overige gegevens
Controleplicht
Gezien de omvang is de stichting niet controleplichtig, om welke reden geen
accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
Winstbestemming
Conform het besluit in de bestuursvergadering 24 juni 2019 is het resultaat over 2018
toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve.
Dit besluit is verwerkt in de jaarstukken.

Akkoord bestuur

N. Verheij-Bishoen, voorzitter

A. Verheij, penningmeester

Y. Kröger-Merceij, algemeen bestuurslid
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