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1.  JAARRAPPORTAGE



Florys Financieel & Fiscaal    adres Schapedrift 91, 3371 JJ Hardinxveld-Giessendam    web www.florys.nl    email info@florys.nl
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               Stichting Florys Foundation

               T.a.v. het bestuur

               Schapedrift 91

               3371 JJ  HARDINXVELD-GIESSENDAM

Referentie: 410                Hardinxveld-Giessendam, 16 juni 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Hoogachtend,

Florys Financieel & Fiscaal

D.L. de Kooter RB

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de

jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de

getrouwheid van de jaarrekening.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 82.696 100,0% 79.779 100,0%

Activiteitenlasten 50.699 61,3% 38.200 47,9%

Bruto exploitatieresultaat 31.997 38,7% 41.579 52,1%

Verkoopkosten 20 0,0% - 0,0%

Kantoorkosten 90 0,1% 60 0,1%

Algemene kosten 4.068 4,9% 2.354 3,0%

Beheerslasten 4.178 5,0% 2.414 3,1%

Exploitatieresultaat 27.819 33,7% 39.165 49,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -144 -0,2% -88 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -144 -0,2% -88 -0,1%

Resultaat 27.675 33,5% 39.077 48,9%

1. De Stichting heeft ten doel het uitoefenen van algemeen nut beogende activiteiten, dan wel het

ondersteunen van geregistreerde algemeen nut beogende instellingen, alsmede het aanvaarden van

erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en

ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

2019

- de heer C.A.L. Mijnster (voorzitter)

Blijkens de akte d.d. 13 september 2017 werd Stichting Florys Foundation per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69620857.

2018

- de heer J. van de Graaf (algemeen bestuurslid)

De doelstelling van Stichting Florys Foundation wordt in de statuten als volgt omschreven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

De bestuur bestaat uit:

- de heer J.J. Baan (penningmeester)

- de heer C.N. de Jager (secretaris)

- de heer B. Verheij (algemeen bestuurslid)
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1.4  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 94.580

Liquide middelen 12.280

Liquiditeitssaldo 106.860

Af: kortlopende schulden 40.108

Werkkapitaal 66.752

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 66.752

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 66.752

66.752

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gestegen met € 27.675.
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2.  BESTUURSVERSLAG



2.1  Bestuursverslag

Programma's/activiteiten

Bij de oprichting van Florys Groep B.V. had het bestuur de missie en visie om activiteiten in Gods koninkrijk te

ondersteunen en anderen tot bloei te brengen. Deze missie en visie vormden de aanleiding voor de oprichting

van Stichting Florys Foundation. Stichting Florys Foundation gelooft dat zij als rentmeester altijd

verantwoording af moet kunnen leggen aan God. Vanuit Florys Groep B.V. c.s. zal Stichting Florys Foundation

financiële middelen aangereikt krijgen waarmee zij een gedeelte van deze missie en visie uit kan voeren.

Daarnaast sluit het bestuur niet uit dat Stichting Florys Foundation geld zal verwerven door middel van

schenkingen, legaten en collectes.

Visie, missie en strategie

De bestuurders kunnen geen aanspraak maken op een beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders

hebben wel recht op een vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie. Deze

kosten zullen worden vergoed vanuit het vermogen van Stichting Florys Foundation.

Binnen Stichting Florys Foundation is gewaarborgd dat een bestuurder niet afzonderlijk kan beschikken over

het vermogen van de stichting. Stichting Florys Foundation heeft statutair bepaald dat het bestuur enkel

geldige besluiten kan nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden bij een vergadering

aanwezig of vertegenwoordigd is.

Beloningsbeleid

Organisatie

Stichting Florys Foundation steunt onder meer het ZOA-project in Uganda. Uganda heeft de afgelopen jaren

geleden onder diverse conflicten in het noorden en het oosten van het land. Het bekendste conflict is de strijd

tegen het verzetsleger van Kony die berucht was om kind ontvoeringen. ZOA ondersteunt in Uganda de

terugkeer van ontheemden en het herstel van het dagelijkse leven. Hierbij is er bijzonder veel aandacht voor

de inkomens- en voedselzekerheid evenals vreedzame verhoudingen tussen de verschillende

bevolkingsgroepen.

In 2019 is een nieuw project in samenwerking met de ZOA ingezet. Dit project richt zich op ‘Voedselzekerheid

en levensonderhoud in Amudat’ en heeft een termijn van 3 jaren (2019-2021). Het totale bedrag voor dit

project in de genoemde periode bedraagt €90.000.

In 2019 is in samenwerking met stichting Wycliffe het stripboek ‘Jezus Messias’ vertaald in het Pokot. Pokot is

de taal van de oorspronkelijke bewoners in Amudat en in het aangrenzende gebied in Kenia. Er zijn in totaal

1.000 exemplaren gedrukt.

Naast het verlenen van steun aan het ZOA project in Uganda steunt Stichting Florys Foundation voornamelijk

overige algemeen nut beogende instellingen. 

Stichting Florys Foundation is als Algemeen Nut Beogende Instelling verplicht om een administratie te voeren.

Uit de administratie zal blijken welke bedragen er per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding. Uit de

administratie zal tevens blijken welke bedragen uitgegeven zijn aan het verwerven van geld en het beheer van

de instelling.

Het beheer en de besteding van het vermogen
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2.1  Bestuursverslag

Stichting Florys Foundation heeft geen winstoogmerk. Wanneer er sprake is van opbrengsten uit beleggingen

of vermogensbeheer, dan zal Stichting Florys Foundation deze ten goede laten komen aan haar doelstellingen.

Winstoogmerk

Stichting Florys Foundation sluit niet uit dat zij zich breder zal gaan profileren. Doordat Stichting Florys

Foundation zich wellicht breder zal profileren sluit het bestuur niet uit dat Stichting Florys Foundation in de

toekomst projecten zal starten die worden gefinancierd door middel van giften van derden. Daarnaast is het

mogelijk dat Stichting Florys Foundation in de toekomst door middel van legaten gefinancierd zal worden.

Tevens sluit het bestuur niet uit dat in de toekomst geld verworven zal worden door middel

van collectes.

Het bestuur van Stichting Florys Foundation bestond in 2019 uit de volgende vijf personen:

• Sander Mijnster, voorzitter;

• Nico de Jager, secretaris;

• Johan Baan, penningmeester;

• Jaco van de Graaf, algemeen bestuurslid;

• Bert Verheij, algemeen bestuurslid.

Bestuur

Stichting Florys Foundation is ingeschreven te Hardinxveld-Giessendam, onder KvK-nummer: 857943339,

adres: Schapedrift 91, 3371 JJ te Hardinxveld-Giessendam.

Stichting Florys Foundation is opgericht bij notariële akte. In deze akte is onder meer vastgelegd wie het

bestuur zullen voeren. Stichting Florys Foundation is op 19 september 2017 ingeschreven in het

Handelsregister. De aanmelding bij de Belastingdienst zal nog volgen.

Overzicht gegevens Stichting

Toekomst

In eerste instantie zal het geld voortkomen uit Florys Groep B.V. c.s. Binnen het bedrijf wordt een percentage

van de (netto)winst van alle ondernemingen gereserveerd.

Wanneer er kosten worden gemaakt voor de giften vanuit Stichting Florys Foundation zullen vanuit Stichting

Florys Foundation worden vergoed.

Fondswerving
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3.  JAARREKENING



3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen [1]

Overige vorderingen 94.580 57.246

94.580 57.246

Liquide middelen [2] 12.280 9.212

Totaal activazijde 106.860 66.458

31 december 2019 31 december 2018

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 juni 2020
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3.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen [3]

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 30.000 39.077

Overige reserves 36.752 -

66.752       39.077       

Kortlopende schulden [4]

Handelscrediteuren 130 100

Overige schulden 13.067 469

Overlopende passiva 26.911 26.812

40.108 27.381

Totaal passivazijde 106.860 66.458

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 juni 2020

31 december 2019 31 december 2018
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3.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Baten van particulieren 4.356 2.285

Baten van bedrijven 16.590 300

Baten van verbonden organisaties 60.000 77.194

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.750 -

Baten 82.696 79.779

Verstrekte giften 50.699 38.200

Activiteitenlasten 50.699 38.200

Bruto exploitatieresultaat 31.997 41.579

Verkoopkosten 20 -

Kantoorkosten 90 60

Algemene kosten 4.068 2.354

Beheerslasten 4.178 2.414

Exploitatieresultaat 27.819 39.165

Rentelasten en soortgelijke kosten -144 -88

Som der financiële baten en lasten -144 -88

Resultaat 27.675 39.077

Resultaat 27.675 39.077

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve Oeganda -9.077 39.077

Overige reserve 36.752 -

27.675 39.077

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 juni 2020
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 27.819

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -37.334

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 12.727

-24.607

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.212

Rentelasten en soortgelijke kosten -144

-144

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.068

Mutatie geldmiddelen 3.068

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 9.212

Mutatie geldmiddelen 3.068

Stand per 31 december 12.280

2019

                             NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16 juni 2020
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Stichting Florys Foundation, statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 69620857.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

De activiteiten van Stichting Florys Foundation, statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, bestaan

voornamelijk uit:

- Het uitoefenen van algemeen nu beogende activiteiten, dan wel het ondersteunen van geregistreerde

algemeen nut beogende instellingen, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Schapedrift 91 te Hardinxveld-Giessendam.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Florys Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale

waarde.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1

jaar.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa

opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [1]

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen baten Florys Groep B.V. 60.000 57.246

Nog te ontvangen kosten veldbezoeken 34.580 -

94.580 57.246

Liquide middelen  [2]

Rabobank rekening-courant 12.280 9.212
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  [3]

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Oeganda 30.000 39.077

2019 2018

€ €

Bestemmingsreserve Oeganda

Stand per 1 januari 39.077 -

Bestemming resultaat boekjaar -9.077 39.077

Stand per 31 december 30.000 39.077

Overige reserves

Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 36.752 -

Stand per 31 december 36.752 -

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN  [4]

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 130 100

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op project Oeganda. Voor de overeenkomst met ZOA (zie NIBOV) is

Stichting Florys Foundation een bedrag van € 30.000 aangegaan voor 2020. Per 31 december 2019 is dit

gereserveerd voor deze bestemming.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 27.675.
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden

Rekening-courant Florys Groep B.V. 13.067 469

2019 2018

€ €

Rekening-courant Florys Groep B.V.

Stand per 1 januari 469 -

Aanvullingen saldo 24.500 1.000

Betalingen/ontvangsten -13.782 451

Aflossingen 1.800 -1.000

12.987 451

Rente 3,5% per jaar 80 18

Stand per 31 december 13.067 469

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende passiva

Nog te betalen kantoorkosten - 12

Nog te betalen rentelasten 5 5

Nog te betalen algemene kosten 1.906 1.795

Nog te betalen ondersteuningskosten (Florys Groep B.V.) 25.000 25.000

26.911 26.812

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Overeenkomst Stichting ZOA

Stichting Florys Foundation heeft een overeenkomst met Stichting ZOA voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In

deze jaren zal ter ondersteuning van een project in Oeganda €90.000 worden betaald (respectievelijk

€25.000, €30.000 en €35.000).
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Baten van particulieren

Baten van particulieren 4.356 2.285

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven 16.590 300

Baten van verbonden organisaties

Baten van verbonden organisaties 60.000 77.194

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.750 -

Verstrekte giften

Oeganda - Inkomensvoorziening in Nwoya - 23.334

Oeganda - Ondersteuning van kerken in Amudat - 10.000

Oeganda - Levensonderhoud in Amudat 25.000 -

Oeganda - Project Oscar - 3.065

Oeganda - Project Vertaling stripboek Jezus Messias 7.868 -

Overige giften 17.831 1.801

50.699 38.200

Verkoopkosten

Overige verkoopkosten 20 -

20 -

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 90 60

Algemene kosten

Administratiekosten 3.857 2.354

Advieskosten 211 -

4.068 2.354
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant Florys Groep B.V. 80 18

Bankkosten en provisie 64 70

144 88

Hardinxveld-Giessendam, 16 juni 2020

Stichting Florys Foundation

J. van de Graaf (algemeen bestuurslid)

C.A.L. Mijnster (voorzitter)                                             C.N. de Jager (secretaris)         

J.J. Baan (penningmeester)                                           B. Verheij (algemeen bestuurslid)       
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