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Jaarrekening 2021 
 
Balans per 31 december 2021 (na verwerking van het saldo van baten en lasten) 
 

2021 2020

€ € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 0 314

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 7.813 9.653

Liquide middelen 115.806 128.252

123.619 137.905

123.619 138.219

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 79.349 80.480

Bestemmingsreserve 41.505 52.452

120.854 132.932

Kortlopende schulden

Overige schulden 2.765 5.287

123.619 138.219
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Baten:

Baten van particulieren 7.602 5.000 7.841

Baten van bedrijven 4.895 6.000 6.325

Som van de geworven baten 12.497 11.000 14.166

Baten voor de levering van producten 5.292 250 4.168

Som van de baten 17.789 11.250 18.334

Lasten:

Besteed aan doelstellingen 26.273 13.500 15.323

Wervingskosten 1.456 1.350 907

Kosten beheer en administratie 2.137 3.164 2.074

Som van de lasten 29.867 18.014 18.304

Saldo voor financiële baten en lasten -12.078 -6.764 30

Rente op spaargelden 0 0 0

Saldo van baten en lasten -12.078 -6.764 30

Bestemming saldo van baten en lasten,

toevoeging/onttrekking aan:

Vrijval bestemmingsreserve, algemeen 0 0 -7.986 

Reservering t.b.v. bestemmingsreserve projecten

  op basis van bestuursbesluit: 7.534 0 45.397

Reservering t.b.v. bestemmingsreserve projecten

  wegens ontvangen baten specifiek voor project: 7.792 0 4.003

Besteed aan projecten o.b.v. doelstellingen: -26.273 0 -15.323 

Naar algemene reserve: -1.131 -6.764 -26.061 

-12.078 -6.764 30
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Toelichting algemeen 
 

Doelstelling en activiteiten 
De Stichting Farmacie Mondiaal te Kamerik stelt zich ten doel het bevorderen van de farmaceutische 
zorg in ontwikkelingslanden en in Oost-Europa. Daarnaast wil de stichting bevorderen dat 
apothekers en apothekersassistenten op basis van hun specifieke deskundigheid in deze 
farmaceutische zorg een centrale positie innemen. 
Stichting Farmacie Mondiaal beoogd geen winst te maken, de stichting is een ANBI. 
 

Het bestuur 
In 2021 heeft het bestuur geen enkele vorm van beloning ontvangen. Er zijn geen leningen, 
voorschotten en/of garanties verstrekt aan (gewezen) bestuurders. 
Per 31 december 2021 is het bestuur van Stichting Farmacie Mondiaal als volgt samengesteld: 
 
Dhr. F. Blokzijl, voorzitter 
Mw. A.J.S. van Hattum, secretaries 
Dhr. T.E. Balk, penningmeester 
Mw. E.J. van Soest – Berkhof, lid 
Mw. B. Odigie, lid 
Dhr. E. Prajitno, lid 
 

Algemene grondslagen 
Deze jaarrekening is hoofdzakelijk opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek richtlijn RJk C2, voor 
fondsenwervende instellingen. Deze zijn uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving. 
 

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
Voor zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of 
de nominale waarde. 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit activiteiten en alle hiermee 
verbonden kosten die aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. De baten worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
Deze waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 

Vaststelling jaarrekening 
 
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van Stichting Farmacie Mondiaal in de 
bestuursvergadering van … juni 2022. 
 
Kamerik, …. juni 2022 
 
 
 
 
Dhr. F. Blokzijl   Mw. A.J.S. van Hattum   Dhr. T.E. Balk 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de afschrijving 
als vast percentage van de verkrijgingsprijs. Ultimo 2021 is deze geheel afgeschreven. 
 
 

2021 2020

€ €

Overige vorderingen

De overige vorderingen hebben een verwachte looptijd van minder dan één jaar. Deze zijn

als volgt te specificeren:

Vooruit betaalde bestuursverzekering 363 363

Te ontvangen baten Henk Schut 7.450 9.290

7.813 9.653

Liquide middelen

De Liquide middelen staan voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

a. Algemene reserve

Stand per 1 januari 80.480 106.541

Bij: uit verdeling van baten en lasten -1.131 -26.061

79.349 80.480
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b. Bestemmingsreserve projecten

De bestemmingsreserve projecten is als volgt te specificeren:

Reservering 

per 1 januari

Besteed aan 

doelstellingen

Reservering 

t.b.v. 

doelstellingen

Reservering 

per 31 

december

€ € € €

Rwanda KNPSV/studenten 5.500 0 -4.500 1.000

Senegal 2 (opleidingen) 7.086 6.614 6.600 7.072

Gambia 2 3.861 0 -3.861 0

Uganda 23.300 7.659 7.792 23.433

Mongolië 3.520 0 480 4.000

EPN 6.000 12.000 12.000 6.000

Eenmalige projecten 1.000 0 -1.000 0

Historisch document FM 2.185 0 -2.185 0

52.452 26.273 15.326 41.505

Van de reserve voor Uganda is door donateurs

specifiek voor dit project gedoneerd: 4.003 4.003 7.792 7.792

2021 2020

€ €

Overige schulden

Declaratie Henk Schut 2.765 5.287

Lasten

a. Wervingskosten

Afschrijvingen 314 628

Kosten voor PR, website en logo 1.142 279

1.456 907

b. Kosten beheer en administratie

Kantoorbenodigdheden 218 197

Accountantskosten 983 1.016

Administratiekosten 0 0

Bestuursverzekering 363 363

Overige bestuurskosten 396 296

Bankkosten 177 202

2.137 2.074
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Samenstellingsverklaring 
 
De jaarrekening van Stichting Farmacie Mondiaal te Kamerik is door mij 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 2020 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen.  
 
Deze samenstellingsopdracht is door mij uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van mij verwacht dat ik u ondersteun bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn 650 (RJk C2) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ik heb daarbij 
mijn 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 mij 
alle relevante informatie aanlevert. Ik heb mijn werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van mijn werkzaamheden ben ik door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met mijn kennis 
van Stichting Farmacie Mondiaal Ik heb geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 
die mij in staat stelt om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht heb ik mij gehouden aan de voor mij geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat ik de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief heb uitgevoerd en dat ik vertrouwelijk 
omga met de door u verstrekte gegevens. 
 
Apeldoorn, 15 juni 2022 
José Boers bv 

                 
J.G.M Boers-Schuttenbeld 
Accountant-Administratieconsulent 

 


