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1.  OPDRACHT EN RAPPORT



               Stichting Zion Child Care Trust International

               het bestuur

               Weverstraat  32

               1445 BE  PURMEREND

Referentie: 1898/rz                Purmerend, 26 juli 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht stichtingsbestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

dr. J. (Jan) Smit

penningmeester

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Zion Child Care Trust

International te Purmerend samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur

van de stichting verstrekte gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Statutenwijziging

De doelstelling van Stichting Zion Child Care Trust International wordt in artikel van de statuten als volgt

omschreven:

Blijkens de akte d.d. 04-01-2002 werd de stichting Stichting Zion Child Care Trust International per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37099829.

Het initieren en ondersteunen van projecten voor kansarme kinderen in Thailand en het verrichten van alle

verdere handelingen, die met vorenstaande in ruimste zin verband houden en of bevorderlijk kunnen zijn.

- dr. J. (Jan) Smit (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

- G.P. (Gerrit Pieter) Haagen

niet van toepassing

- J. (Jasper) Smit (bestuurslid)
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 17.916 100,0% 13.605 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 15.034 83,9% 10.015 73,6%

Bruto bedrijfsresultaat 2.882 16,1% 3.590 26,4%

Resultaat 2.882 16,1% 3.590 26,4%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 4.311

4.311

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet 5.019

5.019

Daling resultaat 708

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 708. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten

opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2021 2020
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2.  JAARREKENING



Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 11.315 8.432

Totaal activazijde 11.315 8.432

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 11.315 8.432

11.315 8.432

Totaal passivazijde 11.315 8.432

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Donaties 17.916 13.605

Projectkosten 15.034 10.015

Saldo baten / lasten 2.882 3.590

Resultaat 2.882 3.590

2021 2020
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.3  Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.882 3.590

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.882 3.590

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.882 3.590

Mutatie geldmiddelen 2.882 3.590

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 8.433 4.842

Mutatie geldmiddelen 2.882 3.590

Stand per 31 december 11.315 8.432

2021 2020
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit donaties en gerealiseerde projectopbrengsten.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Zion Child Care Trust International, statutair gevestigd te Purmerend is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 37099829.
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rekening courant bank 11.315 8.432

Het saldo van de rekening staat vrij ter beschikking.
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal 11.315 8.432
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Stichting Zion Child Care Trust International te Purmerend

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

Opbrengsten

Ontvangen donaties 17.916 13.605

Projectkosten

Project Baan Zion-Thailand 5.584 10.015

Project Tenali-India 9.450 -

15.034 10.015

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 31,7% gestegen.
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