
Financieel  jaarverslag  2021

Algemeen

Resultaat 2021
  

De staat van baten en lasten over dit boekjaar sluit met een voordelig resultaat van € 5200,-
Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit van het bestuur is dit bedrag
Toegevoegd aan de algemene Reserve.

Stichting MpM  ( Medico para Milange )

Bij akte van oprichting  van 20 september 2011 werd de "Stichting MpM" opgericht.
De stichting heeft als doelstelling het plaatsen van een arts in de plaats Milange te Mozambique 
ter bevordering van de volksgezondheid aldaar.
De daarvoor benodigde geldmiddelen worden o.a. via fondswerving en giften verkregen.
Een tropenarts is met zijn gezin van 2013 tot 2017 uitgezonden geweest naar Milange en heeft daar heel veel kunnen betekenen.
Toch is na diepgaand onderzoek in 2018 besloten om de doelstelling van het projekt, "medico para Milange", op een andere 
manier te bereiken, namelijk via studiefinanciering voor medische studenten, die zich na hun studie willen vestigen in Milange.
Een viertal studenten werd  in 2021 gesponsord zoals uitgebreid op onze website te lezen is. 

De verkregen geldmiddelen van de stichting zijn onder te verdelen in:
2021 2020

Particulieren 12400 12807
Diaconie/Zusterorg. 2819 100
Bedrijven 2250 2400

17469 15307



Balans per 31 december 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Rek.courant 6827 7627
Spaarrekening 12000 6000

Totaal activa 18827 13627

Passiva / Lasten

Reserves 10877 10955
Resultaat 2021 5200 -78
Bestemde reserve 2750 2750

Totaal passiva 18827 13627



Staat van baten en lasten  2021
realisatie realisatie

Baten 31-12-2021 31-12-2020

Giften particulieren 12400 10335
Rentebaten 0 0
Sponsoring door bedrijven 2250 2400
Giften diaconie/zusterorg. 2819 100
Overige; niet gedecl.werkbezoek 0 2472

Som van de baten 17469 15307

Lasten 
Besteed aan doelstelling

Reiskosten/vliegt. 0 0
Werkbezoek 0 2472
Studiefinanciering 12000 12658

totaal 12000 15130

Werving baten
Kosten fondswerving 0 0
totaal 0 0

Beheer en administratie
bank- en administratiekosten 215 204
Overige 54 51
Bestemde reserve 0 0
totaal 269 255

Som van de lasten 12269 15385

Resultaat (baten minus lasten) 5200 -78



Overige gegevens

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

Materiele vaste activa
De materiele vaste  activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de  
cumulatieve afschrijvingen. Te starten het eerstvolgende jaar na verkrijging. 

Vorderingen, schulden en voorzieningen
Vorderingen, schulden en voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de onderscheiden posten op de balans
Alle overige posten op de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Giften 
Onder giften wordt verstaan de opbrengst uit donaties van derden.
Giften worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen.

Lasten  
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Beloning
Bestuursleden werken op vrijwilligersbasis en ontvangen geen beloning


