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Financieel verslag 2020

Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2020 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2020 is samengesteld door Visser & Visser Accountants B.V. Hierbij is d.d. 19 
mei 2021 een samenstellingsverklaring verstrekt.

Toelichting van de penningmeester

Het is met grote dankbaarheid dat we bovenstaande cijfers aan u mogen presenteren. 
Dankbaar omdat onze vrees die we vorig jaar uitten, niet bewaarheid werd. Sterker nog, 

financieel gezien schrijven we een uitstekend jaar. We zijn dan ook heel dankbaar richting 
onze donateurs die ons niet in de steek hebben gelaten. Vanuit bedrijven en particulieren werd 
gul gegeven. Ook het gelabelde project ‘combine’ werd goed bedeeld met uw giften. Zó goed 
dat we, op het moment dat we dit schrijven, kunnen melden dat de in Duitsland aangekochte 
combine inmiddels in Oekraïne is gearriveerd. Mooi op tijd voor de gerst- en tarweoogst, we 
verwachten dat het voordeel van de aanschaf van de combine dit jaar tijdens de oogst al zal 
blijken.

De donaties vanuit de bedrijven verdubbelde bijna en steeg maar liefst met 88%, de giften 
vanuit de particulieren steeg met 26%. De inkomsten uit het adoptieprogramma stijgen jaar 
op jaar, maar dit jaar zelfs met 26%. Het adoptieprogramma zorgt voor extra binding tussen 
donateur en de arme naaste in Oekraïne.
De inkomsten voor gelabelde projecten steeg met ruim € 7.500,-. Dit is grotendeels toe te 
schrijven aan het project voor de combine.

2020 2019 2020 2019

ACTIVA PASSIVA

Inventaris -€                 -€                 Algemene reserve 45€              45€              

Vorderingen 3€                2€                Algemeen fonds 63.879€       30.491€       

Liquide middelen 64.022€       30.568€       Voorzieningen -€                 -€                 

Kortlopende schulden 101€            34€              

64.025€       30.570€       64.025€       30.570€       

 

2020 2019 2020 2019

BATEN LASTEN

Donaties 110.611€     88.217€       Projectkosten Oekraïne 70.604€       88.493€       

Rentebaten 3€                2€                Mutatie Algemeen fonds 33.388€       

Mutatie Algemeen fonds 6.317€         kosten werkbezoeken 300€            669€            

Publiciteitskosten 5.382€         4.410€         

Algemene kosten 940€            884€            

Afschrijvingen -€                 80€              

110.614€     94.536€       110.614€     94.536€       

BALANS PER 31 DECEMBER  2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
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Omdat we niet wisten wat het coronajaar ons zou brengen hebben we onze medewerkers in 
Oekraïne vorig jaar gevraagd alle niet noodzakelijke projecten zo goed als stil te leggen. Zo 
is er nagenoeg niets gebeurd aan de opslagloods die nog verder afgebouwd moet worden. 
Het gevolg hiervan is dat we, samen met de extra inkomsten voor het combineproject, per 
31 december een fors saldo aan liquide middelen hebben. Medio mei 2021 werd de combine 
aangekocht en is het saldo weer op een laag niveau. Zo laag dat we de toekomstige inkomsten 
uit de boerderij dit jaar hard nodig zullen hebben. We bidden en hopen op een goede oogst!

De overheadkosten waren wederom slechts 5%. Dit mag u overtuigen dat we zoveel mogelijk 
geld naar de projecten van Stichting OZO laten vloeien. Wellicht ten overvloede meld ik 
toch maar, alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Als penningmeester zie ik regelmatig dat 
bestuursleden kosten voor eigen rekening nemen; ook het bestuur is hartelijk betrokken op het 
werk van de Stichting en begaan met de nood van onze naaste.
 
Uw betrokkenheid als donateurs, de gulheid waarmee u ons voorzag van giften is enorm en 
daar zijn wij u zeer erkentelijk voor.
Dank aan onze zorgende Hemelse Vader die het ondanks het virus mogelijk maakte dat wij ons 
werk, weliswaar op afstand, toch konden voortzetten.

Wilt u ook dit jaar het werk van Stichting OZO in uw gebeden en met uw giften gedenken?


