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1. JAARREKENING
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA

31 december 2020
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

[1]

Totaal activazijde
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6.332

4.975

6.332

4.975

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

31 december 2020
€
€

[2]

Vrij besteedbaar vermogen
4.032

Bestemmingsreserves

2.675
4.032

Kortlopende schulden
Overige schulden

2.675

[3]
2.300

Totaal passivazijde
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2.300
2.300

2.300

6.332

4.975

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

[4]

15.214
15.214

14.887
14.887

Verstrekte giften
Overige lasten
Activiteitenlasten

[5]
[6]

13.400
24
13.424

11.300
11.300

1.790
1.790

3.587
3.587

-433
-433
1.357

-365
-365
3.222

1.357

3.222

1.357
1.357

2.222
1.000
3.222

Bruto exploitatieresultaat
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

[7]

Resultaat
Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve TAP USA
Continuïteitsreserve
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Tibetan Aid Project, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41216432.
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 Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
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, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de stichting haar sactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste
of ten laste van de winst- en verliesrekening.
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.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.3 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.
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.
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.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winsten verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€
Liquide middelen [1]
NL32 INGB 0006 6228 95 rekening-courant
NL42 ABNA 0420 8591 36 rekening-courant

5.764
568
6.332

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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31-12-2020
€
4.826
149
4.975

Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [2]
Vrij besteedbaar vermogen
2021
€
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve TAP USA
Continuïteitsreserve

2020
€

3.032
1.000
4.032

1.675
1.000
2.675

1.675
1.357
3.032

-547
2.222
1.675

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.

Continuïteitsreserve
1.000
1.000

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.000
1.000

De stichting houdt een buffervermogen aan van € 1.000,-.

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.

KORTLOPENDE SCHULDEN [3]
31-12-2021
€
Overige schulden
Vooruitbetaald bijdrage deelnemers inzake reis Oost Tibet

2.300

31-12-2020
€
2.300

In verband met uitstellen van de reis naar Oost Tibet in 2020 vanwege de Corona crisis is de bijdrage van
de deelnemers als vooruitbetaald opgenomen.
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Stichting Tibetan Aid Project te Amsterdam
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Giften en baten uit fondsenwerving [4]
Donaties

15.214

14.887

Verstrekte giften [5]
Tibetan Aid Project USA

13.400

11.300

24

-

433

365

Overige lasten [6]
kosten activiteiten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [7]
Bankkosten en provisie

Amsterdam, 1 april 2022
Stichting Tibetan Aid Project

A.J. Vos, voorzitter

H.A. Toorman, penningmeester

J.H. Drok, secretaris
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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 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 16 april 2021. Het bestuur
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Rapportdatum: 1 april 2022
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