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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
31/12/2020

In Euro’s

31/12/2019

In Euro’s

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Vooruitbetaalde bedragen

€ 30.787
€0

€ 47.067
€ 2.975
€ 50.042

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

€ 30.787

€ 50.042
€ 30.787

€ 50.042

Toelichting op de balans
De liquide middelen staan ten vrije beschikking van de stichting. De ABN rekening is een Euro rekening. De
Trust Merchant Bank in Kinshasa is niet meer in gebruik door Stichting En Classe, maar overgenomen door
onze lokale organisatie En Classe RDC.

31/12/2020

In Euro’s

31/12/2019

In Euro’s

ACTIVA
Liquide middelen
ABN Amro Bank NV, rekening courant
Trust Merchant Bank, rekening courant
Vooruitbetaalde bedragen

€ 30.787
€0
€0
€ 30.787

€ 46.685
€ 382
€ 2.975

€ 50.042
(€ 19.255)

€ 49.962
€ 80

€ 50.042

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 December

€ 30.787

€ 50.042
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Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie in 2020

Realisatie in 2019

BATEN
€ 147.893

€ 109.321

Organisatiekosten

€ 165.639
€ 2.041
€ 167.680

€ 99.069
€ 8.504
€ 107.573

Resultaat operationele bedrijfsvoering

(€ 19.787)

€ 1.748

Financiele baten en lasten (voornamelijk bankkosten)

€ 532
(€ 19.255)

(€ 1.668)
€ 80

Ontvangen donaties

LASTEN
Verstrekte donaties aan En Classe RDC

RESULTAAT

Toelichting op de staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: En Classe heeft tientallen leden, die elke maand een vast bedrag aan En Classe over
maken. Daardoor hebben we een gegarandeerd inkomen van ruim 25.000 Euro per jaar. De overige
donaties zijn vaak eenmalig en komen van bedrijven, individuen, fondsen en fondsenwervende acties. Sinds
1 januari 2020 ontvangen we alleen nog donaties via de ABN AMRO bank.
Verstrekte donaties: sinds 1 januari 2020 heeft En Classe een officieel in Congo geregistreerde partner: En
Classe RDC. Zij zijn de uitvoerende partij. En Classe RDC vraagt middels een beleidsplan en project
omschrijvingen geld aan bij Stichting En Classe. Dit zijn de verstrekte donaties.
Onder organisatiekosten wordt onder meer verstaan de kosten voor de website, kosten die we maken om
de fondsenwerving in Nederland te bevorderen, lidmaatschappen (CBF, Partin etc..).
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Bijlage 1
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C.1 “Kleine Organisaties-zonderwinststreven”. En Classe is opgericht op 16 november 2007 en is statutair gevestigd in Amsterdam.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende activa
De waardering van de vlottende activa op de balans bestaat uit de liquide middelen.
Vooruitbetaalde bedragen
Onder de vooruitbetaalde bedragen worden bedragen opgenomen die een resterende looptijd hebben van korter dan
één jaar.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de overige reserves en de bestemmingsreserves opgenomen. De overige reserves
staan ter beschikking van het bestuur van de stichting. De bestemmingsreserves worden opgenomen op basis van
door het bestuur genomen besluiten.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
De baten betreffen bijdragen van leden, sponsors en subsidies.
Lasten
De lasten worden opgenomen voor zover zij toerekenbaar zijn aan het verslagjaar.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen aan derden betaalde (te betalen), van derden ontvangen (te ontvangen)
interest, transactiekosten en koersmutaties.
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