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1. JAARRAPPORT

Stichting Spoetnik
Pijnboomdreef 3
3137 BZ VLAARDINGEN

Referentie: J2021
Betreft:
jaarrekening 2021

Waddinxveen, 31 mei 2022

Geachte bestuurders,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Spoetnik te Vlaardingen is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Spoetnik.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 30 november 1993 werd de stichting Stichting Spoetnik per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41133999.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Spoetnik wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
- Het verrichten van humanitaire hulp aan Oekraïne. Zij doet haar werk voornamelijk in samenwerking met
Oekraïense organisaties ter plaatste.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- E.J.F.M. Kluiters - Albers - voorzitter
- A.R.J.B. Simonis - secretaris
- F.J. de Jong - bestuurder
- O.V. Posidai - penningmeester
- J.W. Kramer - bestuurslid

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2021

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten

Resultaat

2020

€

%

€

%

10.303
12.922
-2.619

100,0%
125,4%
-25,4%

12.493
10.494
1.999

100,0%
84,0%
16,0%

533
533

5,2%
5,2%

1.860
1.860

14,9%
14,9%

-3.152

-30,6%

139

1,1%
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1.4 Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag 2021
De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt
berekend:
2021
€
€
Resultaat

-3.152

Belastbaar bedrag 2021

-3.152

Het resultaat 2021 is lager dan het vrijgestelde bedrag van € 15.000,-. Op basis hiervan is geen
vennootschapsbelasting verschuldigd.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
APOS Administratie & Belastingadvies

O.V. Posidai
Belastingsadviseur
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2. JAARREKENING

Stichting Spoetnik te VLAARDINGEN
2.1 Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA

31 december 2020
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
6.000
725

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

6.000
2.325
6.725

8.325

Liquide middelen

55.738

36.542

Totaal activazijde

62.463

44.867

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2022

VLAARDINGEN,
Stichting Spoetnik

E.J.F.M. Kluiters - Albers - voorzitter

A.R.J.B. Simonis - secretaris

J.W. Kramer - bestuurder
F.J. de Jong - bestuurder

O.V. Posidai - penningmeester
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2.1 Balans per 31 december 2021
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

18.235

21.387

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

18.235

21.387

Vastgelegd vermogen
43.280

Bestemmingsfondsen

21.280
43.280

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

948

Totaal passivazijde

21.280

2.200
948

2.200

62.463

44.867

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2022

VLAARDINGEN,
Stichting Spoetnik

E.J.F.M. Kluiters - Albers - voorzitter

A.R.J.B. Simonis - secretaris

J.W. Kramer - bestuurder
F.J. de Jong - bestuurder

O.V. Posidai - penningmeester
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

10.303
10.303

12.000
12.000

12.493
12.493

Inkoopwaarde geleverde producten
Activiteitenlasten

12.922
12.922

11.265
11.265

10.494
10.494

Bruto exploitatieresultaat

-2.619

735

1.999

533
533

685
685

1.860
1.860

Exploitatieresultaat
Resultaat

-3.152
-3.152

50
50

139
139

Resultaat

-3.152

50

139

-3.152
-3.152

-

139
139

Algemene kosten
Beheerslasten

Bestemming resultaat:
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 mei 2022

VLAARDINGEN,
Stichting Spoetnik

E.J.F.M. Kluiters - Albers - voorzitter

A.R.J.B. Simonis - secretaris

J.W. Kramer - bestuurder
F.J. de Jong - bestuurder

O.V. Posidai - penningmeester

-9-

Stichting Spoetnik te VLAARDINGEN
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Spoetnik, statutair gevestigd te Vlaardingen, bestaan voornamelijk uit:
- Het verrichten van humanitaire hulp aan Oekraïne. Zij doet haar werk voornamelijk in samenwerking met
Oekraïense organisaties ter plaatste.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Spoetnik, statutair gevestigd te Vlaardingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41133999.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
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.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn
toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid
als bestemmingsfonds.

- 10 -

Stichting Spoetnik te VLAARDINGEN
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2020
€

6.000

6.000

300
275
150
725

300
275
1.600
150
2.325

50.224
5.498
16
55.738

31.022
5.504
16
36.542

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen
Waarborgsom Ad Hoe
Vooruitbetaalde opslagkosten
Nog te ontvangen sponsorgelden
Voorraad te verkopen souvenirs

Liquide middelen
ABN Amro, betaalrekening
ING Bank, betaalrekening
ING Bank, spaarrekening
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2021
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2020
€

21.387
-3.152
18.235

21.248
139
21.387

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 0.
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen
Egalisatie toekomstige huurlasten
Ambulances
Schenking brailleprinter
Medicatie Sergej
Kerk Mogilev Podolskij

15.000
1.780
4.500
2.000
20.000
43.280

15.000
1.780
4.500
21.280

948
948

2.200
2.200

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Te betalen bestelbus kosten
Te betalen transportkosten
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

Begroting
2021
€

€
Giften en baten uit fondsenwerving
Giften

Inkoopwaarde geleverde producten
Transportkosten
Opslagkosten
Kosten bestelbus
Reis- en representatiekosten (70%)
Overige verpakking en documenten kosten

Algemene kosten
Kosten corona maatregelen
Kosten website
Reis- en representatiekosten (30%)
Bankkosten
Personeel en kantoorkosten

2020
€

10.303

12.000

12.493

5.822
3.996
2.648
173
283
12.922

6.000
2.000
3.000
200
65
11.265

6.262
800
2.944
488
10.494

85
74
330
44
533

85
100
400
100
685

682
85
210
448
435
1.860

Gebeurtenissen na balansdatum
Op de vroege ochtend van 24 februari 2022 is Rusland van verschillende kanten Oekraïne militair binnen
gevallen.
Sinds die dag is hoeveelheid donaties en hulp projecten aan Oekraïne sterk toegenomen.
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