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Financieel verslag 2014

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2014 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2014 is beoordeeld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 29 juni 
2015 een goedkeurende beoordelingsverklaring verstrekt.

Visser&Visser Registeraccountants
T. Krijgsman RA

Toelichting van de penningmeester

In het onderhavige boekjaar werd drie keer een werkbezoek gebracht aan onze Oekraïne pro-
jecten. Het binnenbrengen van goederen blijft moeizaam verlopen, slechts een keer konden we 
met goederen naar Oekraïne reizen. De andere twee keren gingen we met het vliegtuig. Hoewel 
in het westen van Europa het einde van de crisis in zich komt, zit Oekraïne er nog middenin. 
Sterker: waar we vorig jaar schreven dat de koers Grieven/Euro van 10/11 was gestegen tot 16, 
nu staat de koers op 23!! Dramatisch voor de bevolking want inkomens zijn ineens minder dan 
de helft waard. Daarbovenop zijn alle mannen in paraatheid gebracht om bij te springen in een 
eventueel blijvende oorlog. Velen van hen zijn daarom uitgeweken naar Hongarije.

De doorgaande crisis en de steeds verslechterende situatie in Oekraïne laat de verantwoorde-
lijkheid zwaar op ons drukken. Humanitaire hulp in een onstuimig land als Oekraïne is nooit het-
zelfde. Verhoudingen en omstandigheden kunnen zomaar veranderen, zowel ten goede, maar 
helaas ook wel de verkeerde kant op. In de nieuwe situaties die hierdoor ontstaan moeten we 
zaken nogal eens bijstellen, anderzijds ontstaan er ook nieuwe kansen om blijvend invulling te 
geven aan de leus van de stichting: Zórg voor de allerarmsten! 
Naast uw financiële bijdrage is ook uw gebed voor ons werk en voor Oekraïne hard nodig en 
we zijn God dankbaar dat Hij ons steeds weer de kracht geeft om dit belangrijke werk te kunnen 
doen. 

2014 2013 2014 2013

ACTIVA PASSIVA

Inventaris 900€            Algemene reserve 45€              45€              

Vorderingen 367€            3.146€         Algemeen fonds 18.592€       30.919€       

Liquide middelen 17.468€       30.836€       Voorzieningen -€                 2.892€         

Kortlopende schulden 98€              126€            

18.735€       33.982€       18.735€       33.982€       

 

2014 2013 2014 2013

BATEN LASTEN

Donaties 62.731€       81.872€       Projectkosten Oekraïne 67.157€       67.531€       

Rentebaten 90€              129€            Mutatie algemeen fonds 12.327-€       9.060€         

kosten werkbezoeken 574€            1.442€         

Publiciteitskosten 4.580€         3.238€         

Algemene kosten 2.713€         730€            

Afschrijvingen 124€            -€                 

62.821€       82.001€       62.821€       82.001€       

BALANS PER 31 DECEMBER  2014

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
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Ook voor dit jaar zijn we zeer verwonderd en dankbaar over de trouw van onze donateurs, op 
een enkeling na stopte niemand met steun voor onze stichting. We zijn er u zeer erkentelijk 
voor. De daling van de inkomsten heeft hoofdzakelijk te maken met een daling van incidentele 
projecten waarvoor specifiek gelabeld wordt gegeven. De reguliere kosten van onze projecten 
blijven daarom haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar.
Bovenstaande cijfers zijn een beknopte weergave van de jaarrekening over 2014. Bent u geïn-
teresseerd in de volledige jaarrekening dan kunt u mij bereiken via tel. 0187-489228.

Albert van Holten, penningmeester


