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1. JAARREKENING
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

ACTIVA

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]
345

Overlopende activa

Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

345

-

3.166

19.970

3.511

19.970

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 februari 2019
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

31 december 2017
€
€

[3]

Vrij besteedbaar vermogen
3.489

Bestemmingsreserves

4.970
3.489

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

4.970

[4]
22
-

Totaal passivazijde

15.000
22

15.000

3.511

19.970

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 februari 2019
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

16.898
16.898

17.426
17.426

Verstrekte giften
Activiteitenlasten

17.700
17.700

15.000
15.000

-802

2.426

294
294

250
250

-1.096

2.176

15
-401
-386
-1.481

29
-305
-276
1.900

-1.481

1.900

-1.481
-1.481

1.900
1.900

Bruto exploitatieresultaat
Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

[5]

Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

[6]
[7]

Resultaat
Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 februari 2019
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
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'.
Organisatie
Stichting Tibetan Aid Project, opgericht per 7 oktober 1996, statutair gevestigd te Amsterdam is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41216432.
Doel
Het doel van Stichting Tibetan Aid Project, statutair gevestigd te Amsterdam, omvat het verlenen van
humanitaire hulp aan Tibetaanse vluchelingen, alsmede het verlenen van financiële steun ten behoeve van
het behoud van de Tibetaanse culturele en religieuze traditie.
Stichting Tibetan Aid Project tracht dit doel te bereiken door haar financiële middelen ter beschikking te
stellen aan de Tibetan Nyingma Relief Foundation in Berkely, Californië, Verenigde Staten van Amerika, die
deze middelen ten goede laat komen aan Tibetanen in nood en die met deze middelen een bijdrage levert
aan het behoud en restauratie van de Tibetaanse Culturele- en Religieuze traditie in Tibet en in
ballingschap.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Reguliersgracht 25 te Amsterdam.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.
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.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
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 en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
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.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2018
€
Overlopende activa
Nog te incasseren

345

31-12-2018
€
Liquide middelen [2]
NL32 INGB 0006 6228 95 rekening-courant
NL42 ABNA 0420 8591 36 rekening-courant
NL26 SNSB 0934 9581 49 Internet spaarrekening

3.094
72
3.166
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31-12-2017
€
-

31-12-2017
€
6.828
682
12.460
19.970

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [3]
Vrij besteedbaar vermogen
2018
€
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve TAP USA

2017
€

3.488

4.970

4.970
-1.481
3.489

3.070
1.900
4.970

Bestemmingsreserve TAP USA
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Stichting Tibetan Aid Project tracht haar doel te bereiken door haar financiële middelen ter beschikking te
stellen aan de Tibetan Nyingma Relief Foundation in Berkely, Californië, Verenigde Staten van Amerika, die
deze middelen ten goede laat komen aan Tibetanen in nood en die met deze middelen een bijdrage levert
aan het behoud en restauratie van de Tibetaanse Culturele- en Religieuze traditie in Tibet en in
ballingschap.

KORTLOPENDE SCHULDEN [4]
31-12-2018
€
Schulden aan kredietinstellingen
NL26 SNSB 0934 9581 49

Overige schulden
Tibetan Aid Project USA
Deze gift is begin 2018 voldaan.
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31-12-2017
€

22

-

-

15.000

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

2017

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties

16.898

17.426

Verstrekte giften
Tibetan Aid Project USA

17.700

15.000

53
241
294

250
250

53
53

-

241

250

15

29

401

305

Overige bedrijfskosten [5]
Verkoopkosten
Algemene kosten

Verkoopkosten
Overige verkoopkosten

Algemene kosten
Portokosten antwoordnummer

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [6]
Rente SNS spaarrekening

Rentelasten en soortgelijke kosten [7]
Bankkosten en provisie
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2. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
2. Overige gegevens
2.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

2.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 18 mei 2018. Het bestuur heeft
de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Rapportdatum: 15 februari 2019
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