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Financieel verslag 2013

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2013 van Stichting OZO.

De hierboven vermelde financiële overzichten zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 van 
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne. Bij deze jaarrekening hebben wij een beoordelings-
verklaring afgegeven.

Middelharnis, 26 mei 2014

Visser&Visser Registeraccountants
T. Krijgsman RA

Toelichting van de penningmeester

Het is met grote dankbaarheid dat we de beknopte jaarrekening over 2013 aan u presenteren. 
Wederom een crisisjaar, maar desondanks is het bedrag van de donaties gestegen! U heeft  
ons niet in de steek gelaten! Langs deze weg danken wij dan ook hartelijk voor uw steun in 
het afgelopen jaar. De cijfers geven ook vertrouwen voor het komende jaar. U waardeert onze 
werkwijze, we zien het dan ook als een dankbare prikkel om met ons werk door te gaan. In 
het overzicht ziet u een flink bedrag aan liquide middelen, ik benadruk nog maar eens dat 31 
december altijd het tijdstip van vlak vóór een werkbezoek aan Oekraïne is. Na het werkbezoek 
medio januari is er nog maximaal twee- tot drieduizend euro in kas. 
Het departement humanitaire zaken in Oekraïne is ondergebracht onder buitenlandse zaken. 
Door ander beleid ontstonden problemen met de inklaringsvergunningen en konden we slechts 
één keer met een goederentransport, de kosten van de werkbezoeken zijn daardoor flink 
gedaald. 

In 2014 begonnen de problemen tussen Rusland en Oekraïne. Hoewel we daar in ons werk-
gebied nauwelijks fysieke hinder van ondervinden, financieel des te meer. Waar in normale 
tijden de koers Euro-Hryvnia rond de 10/11 schommelde, is de koers nu gestegen tot bijna 16! 

2013 2012 2013 2012

ACTIVA PASSIVA

Inventaris Algemene reserve 45€               45€               

Vorderingen 3.146€          3.197€          Algemeen fonds 30.919€        21.859€        

Liquide middelen 30.836€        21.315€        Voorzieningen 2.892€          2.517€          

Langlopende schulden -€                 -€                 

Kortlopende schulden 126€             91€               

33.982€        24.512€        33.982€        24.512€        

 

2013 2012 2013 2012

BATEN LASTEN

Donaties 81.872€        75.310€        Projectkosten Oekraïne 67.531€        77.288€        

Rentebaten 129€             197€             Mutatie algemeen fonds 9.060€          10.613-€        

kosten werkbezoeken 1.442€          2.235€          

Publiciteitskosten 3.238€          4.604€          

Algemene kosten 730€             1.993€          

82.001€        75.507€        82.001€        75.507€        

BALANS PER 31 DECEMBER  2013

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
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Enerzijds betekent dat we meer plaatselijke valuta voor onze euro’s krijgen, maar de inflatie in 
Oekraïne is dramatisch. Er zijn veel producten die het dubbele kosten in vergelijking met een 
half jaar geleden. Met het salaris van een normale werkman is in Oekraïne niet meer rond te 
komen. Dit zal gegarandeerd gevolgen hebben voor onze bestedingen in Oekraïne.
We bidden om wijsheid en een spoedige oplossing voor de ontstane problemen. Een en ander 
impliceert dat we uw hulp hard nodig blijven houden. Mogen wij ook komend jaar op uw gebed 
en meeleven rekenen?

Bovenstaand vindt u de beknopte jaarrekening over 2013. Bent u geïnteresseerd in de 
volledige jaarrekening dan kunt u mij bereiken via tel. 0187-489228.

Albert van Holten, penningmeester


