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Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het rapport over het boekjaar 2019 van Stichting
Jambo, gevestigd te Venray.
Wij hebben bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is
opgenomen op pagina 3 van dit rapport.
Voor de verdere inhoud van dit rapport verwijzen wij u op deze plaats graag naar de inhoudsopgave,
welke is opgenomen op pagina 1.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken van
verdere inlichtingen.
Met vriendelijk groet,
Govers Accouritants/Adviseurs

A.G. Maess‘n AA
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Stichting Jambo te Venray is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten
en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele verslaggeving
toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Jambo. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons 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 wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Eindhoven, 4 februari 2020
Govers Accountants/Adviseurs
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ALGEMEEN
Vergeliikende ciifers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast. Het rapport over 2018 was gedateerd 12 februari 2019
Oorichtino vennootschap
Blijkens de akte d.d.10 oktober 1997 verleden door notaris Mr Herman Mathijssen werd de stichting
Stichting Jambo per genoemde datum opgericht.
Doelstellingen
Stichting Jambo is gevestigd te Venray en heeft als doelstelling het dienen van het algemeen nut en
het werkzaam zijn op charitatief cultureel of wetenschappelijk gebied, danwel anders ten algemene
nutte, door het verlenen van materiele en financiele steun aan natuurlijke en rechtspersonen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door schenkingen te doen of subsidies te geven aan natuurlijke
of rechtspersonen rondom Venray.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door schenkingen, donaties erfstellingen en legaten,
alsmede andere verkrijgingen en baten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatverdeling)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

5.258

12.143

5.258

12.143

4.008

11.393

1.250

750

5.258

12.143

ACTIVA
Vlottende active
Liquide middelen
ING

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019
Baten
Besteed aan doelstelling
Beheer en administratie

2018

25.000
31.678
707

20.001
10.512
693

Som der bedrijfslasten

32.385

11.205

Resultaat na belastingen

-7.385

8.796

In de staat van baten en lasten is de begroting voor het huidige jaar niet opgenomen. Het bestuur
bepaalt op basis van de doelstelling en de financiele positie van de stichting of en aan welke doelen
schenkingen worden gedaan. Derhalve is het niet zinvol voor de stichting om een begroting op te stellen
en is deze ook niet opgenomen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

7

LGOVERS
Stichting Jambo
Venray

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestiqinqsadres en inschrynummer handelsregister
Stichting Jambo is feitelijk en statutair gevestigd op Ellerbecklaan 1, 5801 DD te Venray en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41064827.
Algemene toelichting
De belanqrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Jambo bestaan voornamelijk uit het ontplooien van een steunfonds (niet op
het gebied van welzijnszorg).
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening 2019 is opgesteld overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW en in het bijzonder de
voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650). Het doel van deze
jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen en in de financiele positie
van de Stichting Jambo.
Grondslagen
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 nominate waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominate waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor de ontvangen dan wet toegezegde bedragen
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en lasten in het jaar waarop ze betrekkingen hebben.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Directe kosten worden aan de activiteiten in het kader van de doelstelling, werving baten en
beheer en administratie toegerekend.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2019

31-12-2018

4.008

11.393

11.393
-7.385

2.597
8.796

4.008

11.393

Stichtingsvermogen
ContinuIteitsreserve

Contimateitsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

De continuIteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Met
deze reserve kan Stichting Jambo ook in minder goede tijden haar activiteiten voortzetten.
De continuIteitsreserve voor de Stichting Jambo is maximaal op 1 maal de jaarlijkse kosten van de
doelstelling te stellen. Op basis van de realisatie 2019 volgt hieruit per 31 december 2019 een
continuIteitsreserve van maximaal € 31.678
Het gerealiseerde saldo ligt lager dan dit maximum. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat in 2020
voldoende donaties worden ontvangen om aan de doelstelling te kunnen voldoen.
Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

1.250

750

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

25.000

20.001

31.678

10.512

128
500
79
707

107
507
79
693

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Bezoldiging bestuurders
In 2019 en 2018 heeft het bestuur geen bezoldiging ontvangen.

Besteed aan doelstelling
Schenkingen en donaties
Beheer en administratie
Bankkosten
Accountantskosten
Kosten website

Venray, 4 februari 2020
Stichting Jambo

K.P.M. Janssen
Voorzitter
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