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1. JAARREKENING
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA

31 december 2018
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]
-

Overlopende activa

Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

345
-

345

2.203

3.166

2.203

3.511

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 april 2020
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

31 december 2018
€
€

[3]

Vrij besteedbaar vermogen
-547

Bestemmingsreserves

3.489
547-

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

3.489

[4]
2.750

Totaal passivazijde

-5-

22
2.750

22

2.203

3.511

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019

2018

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

15.059
15.059

16.898
16.898

Verstrekte giften
Activiteitenlasten

18.400
18.400

17.700
17.700

Bruto exploitatieresultaat

-3.341

-802

256
256

294
294

-3.597

-1.096

-438
-438
-4.035

15
-400
-385
-1.481

-4.035

-1.481

-4.035
-4.035

-1.481
-1.481

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 TAP USA

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 april 2020
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Tibetan Aid Project, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk
uit het verlenen van humanitaire hulp aan Tibetaanse vluchtelingen, alsmede het verlenen van financiële
steun ten behoeve van het behoud van de Tibetaanse culturele en religieuze traditie.
De stichting tracht dit doel te bereiken door haar financiële middelen ter beschikking te stellen van 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 van
en de restauratie van de Tibetaanse Culturele - en religieuze traditie in Tibet en in ballingschap.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd vanuit de Reguliersgracht 25 te Amsterdam.
Continuïteit
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019 € -547 negatief. De financiering hiervan vindt geheel
plaats met de schuld terugbetaling donaties inzake reis oost Tibet 2020. Het is onzeker of de geplande reis
in 2020 doorgang kan vinden in verband met het coronavirus of eventueel zal worden uitgesteld. Daarnaast
zijn de ontvangen donaties in het 1e kwartaal 2020 voldoende om het negatieve eigen vermogen op te
heffen waardoor er geen onzekerheid van materieel belang meer bestaat op grond waarvan gerede twijfel
zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Tibetan Aid Project, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41216432.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Stichting Tibetan Aid Project zich verschillende oordelen en schattingen 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.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
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, 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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

-7-

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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.
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.
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2019
€
Overlopende activa
Nog te incasseren

-

31-12-2019
€
Liquide middelen [2]
NL32 INGB 0006 6228 95 rekening-courant
NL42 ABNA 0420 8591 36 rekening-courant

1.772
431
2.203
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31-12-2018
€
345

31-12-2018
€
3.094
72
3.166

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [3]
Vrij besteedbaar vermogen
2019
€
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve TAP USA

2018
€

-547

3.489

3.489
-4.035
-547

4.970
-1.481
3.489

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.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN [4]
31-12-2019
€
Schulden aan kredietinstellingen
NL26 SNSB 0934 9581 49

Overige schulden
Voorziening terugbetaling donaties inzake reis oost Tibet 2020
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31-12-2018
€

-

22

2.750

-

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

2018

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties

15.059

16.898

Verstrekte giften
Tibetan Aid Project USA

18.400

17.700

256
256

53
241
294

-

53
53

256

241

-

15

438

400

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 2018
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 15 februari 2019. Het bestuur
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Rapportdatum: 10 april 2020
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