
3.  JAARREKENING



Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 14.992 13.578

Vlottende activa

Vorderingen 
Debiteuren - 1.000
Overige vorderingen 3.385 3.532
Overlopende activa 25.161 24.477

28.546 29.009

Liquide middelen 600.279 664.741

643.817 707.328

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves 591.496       571.971       

Kortlopende schulden
Crediteuren 25.649 2.907
Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.936 16.022
Overige schulden en overlopende passiva 14.736 116.428

52.321 135.357

643.817 707.328

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting
 2020

2019

€ € €

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.783.466 2.872.000 1.121.184
Som van de baten 1.783.466 2.872.000 1.121.184

Besteed aan doelstellingen 1.326.109 2.242.273 657.515
Kosten beheer en administratie 368.376 577.762 157.805
Som van de lasten 1.694.485 2.820.035 815.320

Saldo voor financiële baten en lasten 88.981 51.965 305.864

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 35.608
Rentelasten en soortgelijke kosten -69.456 -1.828 -1.702
Som der financiële baten en lasten -69.456 -1.828 33.906

Saldo baten en lasten 19.525 50.137 339.770

Bestemming saldo van baten en lasten:
Overige reserves 19.525 50.137 339.770
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vreemde valuta

Transacties, vorderingen en schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven en
RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

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. 

Stichting Effective Foundation, statutair gevestigd te Loosdrecht is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 70778787.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
gemiddelde maandkoers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst- en verliesrekening. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

De activiteiten van Stichting Effective Foundation, statutair gevestigd te Loosdrecht, bestaan voornamelijk
uit de kennisontwikkeling en educatie op het gebied van de meest effectieve bevordering van het algemeen
belang door middel van geven en investeren in Nederland en in het buitenland, waardoor het welzijn van alles
wat leeft op aarde wordt bevorderd.
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Overige reserves

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Lasten

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.

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

Het saldo van baten en lasten, zijnde 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.

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.

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.

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.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Toerekening kosten aan doelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer

Kostensoort: Toerekening:
Bestuur 100% aan beheer en administratie
Financiën 100% aan beheer en administratie
Automatisering 100% aan beheer en administratie
Huisvesting en facilitair 100% aan beheer en administratie
Personeelskosten op basis van ingeschatte tijdsbesteding

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

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. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

De toerekening van indirecte kosten aan de hoofddoelstelling, fondsenwerving en administratie en beheer
geschiedt op basis van ingeschatte tijdsbesteding en kosten per werknemer.

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de kostensoorten:
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.4  Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris
€

Aanschafwaarde 16.677
Cumulatieve afschrijvingen -3.099
Boekwaarde per 1 januari 13.578

Investeringen 5.076
Afschrijvingen -3.662
Mutaties 2020 1.414

Aanschafwaarde 21.753
Cumulatieve afschrijvingen -6.761
Boekwaarde per 31 december 14.992

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Overige vorderingen
Waarborgsommen 3.385 3.532

Overlopende activa
Vooruitbetaalde voorlichtingskosten 19.217 18.909
Vooruitbetaalde huurlasten 5.170 5.568
Diversen 774 -

25.161 24.477

Liquide middelen
ABN AMRO Bank (vreemde valuta) 539.946 649.687
Transferwise (vreemde valuta) 41.670 8.046
ABN AMRO Bank 18.663 7.008

600.279 664.741

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.4  Toelichting op de balans

RESERVES EN FONDSEN 

2020 2019
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 571.971 232.201
Bestemming resultaat boekjaar 19.525 339.770
Stand per 31 december 591.496 571.971

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 173
Loonheffingen 9.788 15.849
Premies pensioen 2.148 -

11.936 16.022

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 11.289 9.604
Accountants- en advieskosten 3.357 3.592
Vooruit ontvangen donaties - 67.270
Marketingkosten - 4.217
Personeelskosten - 3.850
Nettolonen - 2.606
Inhuur personeel - 23.929
Overige kosten 90 1.360

14.736 116.428

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 
2020

2019

€ € €
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties 1.783.466 2.872.000 1.121.184

Lonen en salarissen

Gemiddeld aantal werknemers

Beloning directie

Naam, functie K.C. Liket, directeur

Dienstverband:
Aard dienstverband Onbepaalde tijd
Uren per week 40 (fulltime)
Periode 01-01-2020 - 31-12-2020

€ €
Bezoldiging:
Bruto loon/salaris 72.000
Vakantiegeld 5.760
Totaal 77.760
SV lasten (werkgeversdeel) 10.182
Onbelaste vergoedingen 2.306

90.248

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 9 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In
het jaar 2019 waren dit 8 werknemers.

Hieronder volgt een specificatie van de beloning van de directie in 2020:
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Stichting Effective Foundation te Amsterdam

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 
2020

2019

€ € €
Besteed aan doelstellingen

Voorlichtingkosten
Personeelskosten 644.251 941.022 451.125
Ingehuurd personeel 632.924 875.784 83.271
Kosten donor meetings 31.477 237.511 47.510
Reis- en verblijfkosten 17.457 181.956 76.092
Juridische kosten - - 343
Overige voorlichtingskosten - 6.000 -

1.326.109 2.242.273 658.341
Bijdrage donor meetings - - -826

1.326.109 2.242.273 657.515

Kosten beheer en administratie
Personeelskosten 136.325 235.000 55.711
Marketingkosten 124.897 80.000 25.478
Huur kantoorruimte 54.987 94.410 39.083
Kantoorkosten 19.190 36.802 16.725
Overige advieskosten 14.656 20.000 2.434
Accountants- en advieskosten 11.474 38.230 15.699
Juridische kosten 3.042 5.000 -
Overige kosten 3.805 68.320 2.675

368.376 577.762 157.805

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Koersverschillen - - 35.608

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisies 1.785 1.828 1.702
Koersverschillen 67.671 - -

69.456 1.828 1.702

Amsterdam, 13 september 2021
Stichting Effective Foundation

J. Thissen K.C. Liket

S.M. Govers
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