
Financieel verslag 2012 
 
Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2012 van Stichting OZO. 

 

2012 2011 2012 2011

ACTIVA PASSIVA
Inventaris Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 3.197€          3.505€          Algemeen fonds 21.859€        32.472€        

Liquide middelen 21.315€        31.263€        Voorzieningen 2.517€          2.142€          

Langlopende schulden -€                 -€                 

Kortlopende schulden 91€               109€             

24.512€        34.768€        24.512€        34.768€        

 

2012 2011 2012 2011

BATEN LASTEN
Donaties 75.310€        83.929€        Projectkosten Oekraïne 77.270€        81.796€        

Rentebaten 197€             225€             Mutatie algemeen fonds 10.613-€        3.612-€          

kosten werkbezoeken 2.235€          963€             

Publiciteitskosten 4.622€          3.161€          

Algemene kosten 1.993€          1.846€          

75.507€        84.154€        75.507€        84.154€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

 
 
De hierboven vermelde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening 2012 van Stichting Onderlinge 
Zorg Oekraïne. Bij deze jaarrekening hebben wij een beoordelingsverklaring afgegeven. 
 
Middelharnis 13 juni 2013. 

 
Visser&Visser Registeraccountants 
Drs T. Romijn RA 
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Toelichting van de penningmeester

Hierbij bieden wij u de beknopte jaarrekening van Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne aan. 
De jaarrekening is kosteloos gecontroleerd door Visser&Visser Accountants te Middelharnis, 
waarvoor onze hartelijke dank. Het bestuur is verheugd met de ontvangen middelen die onze 
achterban in 2012 heeft geschonken. Hoewel er een dalende lijn valt te constateren, te wijten 
aan de zorgwekkende tijd waarin we leven, mochten wij met uw giften en de aan ons geschon-
ken gaven gestalte geven aan de projecten in Oekraïne. Naast de dank aan onze goede God 
voor Zijn zegeningen willen wij al onze sponsors, donateurs en zeker niet als laatst alle vrijwil-
ligers heel hartelijk danken voor de grote mate van betrokkenheid bij het werk van Stichting 
OZO.

De Nederlandse overheid gaat terecht kritischer kijken naar de baten en bestedingen van 
stichtingen. Met als doel dat hiermee het kaf van het koren gescheiden wordt ten gunste van 
mensen die hulp werkelijk nodig hebben en waarvoor het bedoeld is. Er mag gerust kritisch 
gekeken worden naar de manier waarop goede doelenstichtingen hun geld besteden.
Ook Stichting OZO blijft kritisch kijken naar haar bestedingen. Met bovenstaande jaarrekening 
willen we ons transparant opstellen naar onze donateurs en potentiële donateurs.



Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne is door de Belastingdienst gerangschikt als een ANBI 
instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Bent u geïnteresseerd in de volledige jaarrekening dan kunt u mij bereiken via tel. nr. 
0187-489228.

Namens Stichting OZO,
Albert van Holten, penningmeester


