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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
(in €)

Activa Noot

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1 0 0
Liquide middelen 2 1.007.548 1.010.809

1.007.548 1.010.809
TOTAAL 1.007.548 1.010.809

Passiva

Eigen vermogen
Overige reserves 0 0
Bestemmingsreserves 3 1.007.548 1.010.809

1.007.548 1.010.809

TOTAAL 1.007.548 1.010.809

31 december 2021 31 december 2020
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Staat van baten en lasten over 2021
(in €)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020

Baten Noot

Donaties particulieren 70.166 80.000 80.044
Donaties Bedrijven 29.900 15.000 39.360
Donaties Stichtingen 42.023 45.000 45.261
Opbrengsten kerstmarkten, projecten en acties 2.199 30.000 20.387
Benefieten 25.800 0
Som van de opbrengsten 170.088 170.000 185.052

Lasten

Besteding aan de doelstelling 4 213.713 226.079 226.159
Overige lasten 635 867 433
Som van de kosten 214.348 226.946 226.592

-44.260 -56.946 -41.540

Financiële baten en lasten 5 40.999 11.639 -12.367
Resultaat -3.261 -45.307 -53.907
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Resultaatbestemming 2021
(in €)

Werkelijk Werkelijk
2021 2020

Resultaat Stichting Kuychi -3.261 -53.907

Bestemd resultaat conform bestuursbesluit
Toevoeging (-)/onttrekking (+) aan:

Overige reserves

Bestemmingsreserve continuïteit op lange termijn 3.261 53.907

Nog te bestemmen resultaat 0 0
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
(in €)

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gehanteerde Richtlijn
Deze jaarrekening is ingericht volgens de "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties
zonder winststreven". Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de opbrengsten en kosten
van de organisatie en de besteding van de gelden die door verstrekkers voor een specifiek doel
beschikbaar zijn gesteld. De jaarrekening is opgemaakt op 25 februari 2022.

De cijfers voor 2020 zijn daar waar nodig geherrubriceerd, teneinde vergelijkbaarheid met
2021 mogelijk te maken.

Doelstelling van de stichting
De belangrijkste doelstelling van de stichting is het ter beschikking stellen van gelden aan de Stichting
Ninõs Del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.

Gebruik maken van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, in overeenstemming
met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 
schattingen afwijken.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd
  vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- het stellig voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Opbrengsten van donaties  worden opgenomen op basis van de ontvangen bedragen.

Vorderingen en overlopende activa
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de amortiseerde kostprijs minus de benodigde voorziening voor 
oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Baten

Algemeen
Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de van derden ontvangen gelden ter ondersteuning 
van de doelstellingen van de stichting.

Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord als
baten in het boekjaar waarin deze worden verkregen.

Baten met een bijzondere bestemming
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds (en).

Rente
Rente baten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Lasten

Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten voor een bijzondere bestemming
Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten en
anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en)
verwerkt.

Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekeninghoudende met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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31 december 31 december
2021 2020

€ €
1. Vorderingen en overlopende activa

Onder de vorderingen is een bedrag van nog te ontvangen rente opgenomen.

2. Liquide middelen

Rabo rekening courant 0 0
F. Van Lanschot Bankiers N.V. 1.007.548 1.010.809

1.007.548 1.010.809

3.. Eigen Vermogen

Bestemmingsfondsen
Continuïteitsreserve lange termijn 307.548 310.809
Continuïteitsreserve korte termijn 700.000 700.000

Saldo einde boekjaar 1.007.548 1.010.809

Continuïteitsreserve lange termijn
Saldo per begin boekjaar 310.809 364.716
Toevoeging
Onttrekking -3.261 -53.907

Saldo einde boekjaar 307.548 310.809

Continuïteitsreserve korte termijn
Saldo per begin boekjaar 700.000 700.000
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 0

Saldo einde boekjaar 700.000 700.000
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Begroting
2021 2021 2020

€ € €

4. Besteding aan de doelstelling

Project Ninõs del Arco Iris, Urubamba, Peru 213.713 226.079 226.159

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloningen of vergoedingen voor de verrichte
werkzaamheden en uitoefening van hun taken. Privé gemaakte kosten voor de stichting worden
door de stichting niet vergoed.

5. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke baten 40.999 11.639 0
Rente lasten en soortgelijke lasten, koersverliezen 0 12.367

40.999 11.639 -12.367

De rente baten en lasten wijken af van de begroting doordat rentepercentages en de hoogte van de door de banken
berekende kosten afwijken van de ingeschatte bedragen.
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Ondertekening van de jaarrekening

Eindhoven,  25 februari 2022

Hugo Nieuwenhuizen Rob van Engelen
voorzitter secretaris

Jan van Hout Jos van Engelen
penningmeester lid
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Overige gegevens

In de bestuursvergadering van 25 februari 2022 is door het bestuur besloten het verlies ad
 € 3.261 als volgt te verdelen:

Onttrekking aan de overige reserves 0
Ontrekking aan de bestemmingsreserve continuïteit op lange termijn -3.261

-3.261
Dit besluit is in de jaarrekening verwerkt.


