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Tilburg, 26 april2Ol9

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Sinar Anugerah te Amsterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor fiÀanciêle
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 44lO, "samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatÍe aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aàn
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan, Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Sinar Anugerah. 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,

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Áccountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

NEE/HERMÀNS KOOCHÁNOÉL TE TILSURE ONDER NUMMÉR ] BOS4] 4?
OEN. EEN EXEMFLÁAR W
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

2 ALGEMEEN

2.1 Oprichting vennootschap

De stichting is opgericht d.d. 15 januari 1965. De activiteiten worden met ingang van
voorgenoemde datum gedreven voor rekening en risico van stichting Sinar Anugerah.

2.2 Oprichting stichting
De stichting is op 15 januari 1965 opgericht. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 13
november 2001. De stichting heeft een ANBl-status.

2.3 Verwerking van het verlies 2OL7

Het verlies ad € 35.632 is in mindering gebracht op de overige reserves.

-4-
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3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2018

€

Netto-baten
Verstrekte subsidies en/of giften

Per saldo baten

Lasten

Algemene lasten

48.BOB
65.604

-/-L6.796 -34,4 -/-37.O99 -77,4

4.531 9,3 3.611 B,g

2017
o/o

100,0
734,4

€

40.20s
77.304

o/o

100,0
177,4

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Belastingen

Resultaat

-/-2r.327

-/- 1. 1BB

-43,7

-2,4

-/-34.710

-/-922
-86,3

-2,3

-/-22.575 -46,L -/-35.632 -88,6

-5-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

37-t2-2018

Beschikbaar op lange termijn:
Stichtingsvermogen

Dit bedrag is als volgt aangewend:

3r-L2-20t7
€€

78.323

€

79
101.969

€

100.838

Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

13
79.520

79.533

]-270
102.048

L2t0

78.323 100.838

ïct het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid

Hoog d,
N ans nts en Adviseurs

.F.G
u inistratieconsu lent

-6-
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L. Kerngegevens

De kernwaarden van Stichting Sinar Anugerah (SSA) zijn gebaseerd op het Woord van God,

zoals dat vervat is in de Bijbel. Onze missie is het uitbreiden van het Koninkrijk Gods in

Indonesië vanuit een christelijke overtuiging. Wij steunen zendings- en hulpprojecten via

partnerorganisaties in Indonesië en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij

betrokken te zijn. SSA is volledig afhankelijk van giften van particulieren, erfenissen en

legaten. Zij ontvangt geen overheidssubsidie, noch betrekt zij middelen uit fondsen.

Stichting Sinar Anugerah
Mijndenhof 253
1106 GK AMSTERDAM

KvK
Telefoon
E-mail
Website

Hellen de Joode
Anthony Schuijt
Eddy Hazenberg

Uitvoeringskosten
Bedragen in hele euro's

Representatiekosten
Algemene kosten
Rente en kosten bank

4rL97782
06 24964654
info@si naranugera h. nl
www.sinaranugerah. nl

Steun aan Projecten
Bedragen in hele euro's

Pioniers
Bijbelscholen(studenten)
Kerstgift
Weduwen & Wezen
Noodhulp

Totaal

fnkomen uit Donaties
Bedragen in hele euro's

Kerken
Pioniers
Bijbelscholen(studenten)
Kerstgift
Weduwen & Wezen
Noodhulp
Algemeen

Totaal

€ 3.885
€ 4.718
€ 2.825
€ 34.315
€ 5.000

€ 50.743Algemeen NL48INGB000O2947t5
Weduwen&Wezen N110ING80000651486

ANBlBelastingdienst 8050.84.034

Het Bestuur

Voorzitter
Secr. / Penn.
PR

€ 1.067
c 1.994
€ 2.843
€ L.263
€ 20.289
€ 1.181
€ 10.625

De Paítnerorganisaties

Yaysasan Sinar Anugerah (YSA) Surabaya, GKPB kerkgenootschap
Karel Schubeft (KS) Salatiga, GSJA kerkgenootschap

€ 39.262
€ r24
€ 4.407
€ 1.188

Jaarverslag Stichting Sinar Anugerah 2OI8 7
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2. Bericht van de voorzitter

Met genoegen deel ik u mede dat de Stichting Sinar Anugerah in 2018 wederom haar

steun aan de verschillende projecten en mensen in Indonesië heeft kunnen geven.

Dit is mogelijk dankzij de ondersteuning van trouwe sponsoren en de inzet van

vrijwilligers in Nederland die het werk van Stichting Sinar Anugerah een warm hart

toedragen. Onze dank gaat ook uit naar de plaatselijke medewerkers in Indonesië

voor hun grote en getrouwe inzet in het opzetten en beheren van hulpprojecten. Een

rapport van de verschillende facetten van het ondersteuningswerk kunt u lezen in dit
jaarverslag.

Verandering in het bestuur
Tom de Vries heeft, na L2 jaar met veel plezier voor Stichting Sinar Anugerah

gewerkt te hebben, besloten om zijn taak als Voorzitter in januari 2019 neer te
leggen en zich te focussen op zijn familie en gemeente. Tom heeft als Voorzitter de

stichting geprofessionaliseerd en het sponsorprogramma opgezet. Het bestuur is

hem zeer dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen 12 jaren.

Hellen de Joode, ondergetekende, neemt het voorzitterschap van Tom over. Hellen is

als bestuurslid 14 jaar werkzaam voor Stichting Sinar Anugerah. In deze periode

heeft Hellen de weduwen en wezen projecten beheerd en de SA-familiedagen

georganiseerd.

Stichting Sinar Anugerah zal ook in de komende jaren zich blijven toewijden aan

haar missie om het Koninkrijk van God in Indonesië te verbreiden.

Hellen de Joode

Voorzitter

Jaarverslag Stichting Sinar Anugerah 2018 B
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3. Aanpak

De missie van Stichting Sinar Anugerah (SSA) is het uitbreiden van het Koninkrijk

Gods in Indonesië vanuit een Christelijke overtuiging, Wij steunen zendings- en

hulpprojecten via twee partnerorganisaties in Indonesië: Gereja Kristen Perjanjian

Baru (GKPB) en Gereja Sidang Jumat Allah (GSJA). Beide organisaties zijn kerkelijke

organisaties met een groot netwerk van kerken verspreid over de gehele archipel.

Het bestuur van SSA heeft regelmatig contact met het bestuur van GKPB en GSJA

om feeling te krijgen met wat er speelt in Indonesië. Beide partnerorganisaties

werken conform de richtlijn van SSA. Hun activiteiten bestaan uit het uitvoeren,

coórdineren en controleren van projecten, Periodiek rapporteren zij aan SSA. Om de

kwaliteit van de projecten te kunnen waarborgen verleent SSA alleen hulp in die

gebieden waar een GKPB of een GSJA kerk is gevestigd. Hieronder volgt een

beschrijving van de zendings- en hulpprojecten van SSA:

Kerken

Financiële bijdrage geven aan voorgangers in dorpen en afgelegen gebieden voor

de bouw, de inrichting of renovatie van hun kerkgebouw.

Pioniers

Financiële tegemoetkoming in het dagelijkse levensonderhoud geven aan pioniers

die in gebieden werken waar het evangelie nauwelijks is gebracht. Zij werken

onder de zogenaamde 'unreached people groups'. Dit zijn bevolkingsgroepen die

nog nooit van het Evangelie hebben gehoord. De pioniers werken volgens het

tentenmakersprincipe. Met hun werk als uitgangspunt (bijv. dagarbeider in de

bouw, veehouder, kapper) ontmoeten ze veel mensen. In die ontmoeting en in
het vertrouwen dat langzaam groeit hopen ze ook iets van het evangelie te

kunnen laten zien en te vertellen van het geloof dat hun drijft.

!

Jaarverslag Stichting Sinar Anugerah 2018 9
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Weduwen en Wezen

Financiële tegemoetkoming in het dagelijkse levensonderhoud geven aan

weduwen, die het financieel moeilijk hebben en die gelieerd zijn aan een

kerkelijke organisatie. Deze mensen ontvangen gedurende twee jaren financiële

steun met de mogelijkheid tot verlenging tot aan hun overlijden.

Een hoopvolle toekomst geven aan wezen en kansarme kinderen (al dan niet

wonend in kindertehuizen) door het bekostigen van hun basisonderwijs en

middelbaar onderwijs. De steun wordt verstrekt via de voorganger van een

plaatselijke gemeente of via de directeur van het kindertehuis. Deze kinderen

worden gesteund tot het moment waarop zij hun middelbare schoolopleiding

hebben afgerond. op verzoek van de plaatselijke voorganger komen sommige

kinderen ook in aanmerking voor ondersteuning om een universitaire opleiding te
volgen. Dit wordt op een case-by-case-basis besloten.

Bijbelscholen (studenten)

SSA steunt slechts die bijbelscholen die zich richten op zending in dorpen en

afgelegen gebieden van Indonesië. De bijbelscholen die in 2018 door SSA wordt
gesteund zijn: SP3 Trainingschool in Bandung en Berea bijbelschool in Salatiga,

Bekostigen van de studie van bijbelschoolstudenten die het financieel niet breed

hebben. De studenten worden gesteund tot het moment waarop zij hun opleiding

hebben afgerond.

Financiële bijdrage geven aan bijbelscholen voor de aanschaf van studie-

materialen en inventaris.

Noodhulp

Wanneer een natuurramp in Indonesië plaatsvindt en de partnerorganisaties

medewerkers beschikbaar hebben om humanitaire hulp (medicijnen,

voedselpakketten, voorlopig onderdak e.d.) te bieden, zal SSA specifiek hiervoor

fondsen werven en financiële hulp bieden daar waar het kan.

In 2018 heeft SA noodhulp geboden aan de slachtoffers van de Tsunami in

Sulawesi. Omdat SA het belangrijk vindt dat de giften zo efficiënt en effectief

mogelijk worden aangewend om getroffenen op sulawesi te helpen, heeft de

Stíchting de noodhulp niet zelf opgezet, maar in plaats daarvan de christelijke

noodhulporganisatie Medair ondersteund met een gift van EUR 5.000.

Jaarverslag Stichting Sinar Anugerah 2018 10
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Fondsenwerving

De fondsenwerving verloopt via de volgende vier kanalen: de nieuwsbrief, de

website, sponsorwervingsacties en de SA Familiedagen. Aan sponsors en

geÏnteresseerden sturen wij elk kwartaal de gratis nieuwsbrief. Op de website wordt

het laatste nieuws m.b.t. de projecten in Indonesië geplaatst.

Jaarverslag Stichting Sinar Anugerah 2018 11
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4. Financieel Jaarverslag

Jaarverslag StichtÍng Sinar Anugerah 2018 12
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018 31 december 2017

€€€€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen
13

79.520

79

101.969

79.533 102,048
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PASSTVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve
Contin uïteitsreserve
Algemene reserves

Bestemmingsreserve

Overige schulden en overlopende
passiva

31 december 2018 31 december 20L7

€

63.323
15.000

€€€

8s.000
15.000

838

78.323

T,zLO

100.838

7.2IO

102.048

-13-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

€

Netto-baten
Verstrekte subsidies en/of giften

Per saldo baten
Lasten

Algemene lasten

2018 20t7

48.808
65.604

€

-/-L6.796

4.531

€

40.205
71.304

€

-/-3L.09s

3.611

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten
Belastingen

Resultaat

-/-21.327

-/- 1 . 1BB

-/-34.710

-/-922
-/-22.srs -/-3s.632

-/-22.sts -/-35.632

-74-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

ATGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Sinar Anugerah bestaan uit het verlenen van hulp aan de
uitbreiding van het Koninkrijk Gods in Indonesië in de ruimste zin van het woord en het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevordelijk zijn.

Vestigingsadres

Stichting Sinar Anugerah (geregistreerd onder KvK-nummer 41197782) is feitelijk gevestigd aan
de Mijndenhof 253 te Amsterdam.

ALGEMENE GRONDSTAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine
orga nisaties zonder wi nststreven",

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Sinar Anugerah zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaa rreken ing posten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

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.

-15-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve omvatten reserves waaraan door het bestuur middels een
bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen. De hoogte van de reserve bedraagt
voor maximaal de hoogte van de totale project uitgaven.

Conti n ui'teitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de organisatie en om zeker te
stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

GRON DSLAGEN VOOR RESU LTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van hetjaal gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen
zodra deze voorzienbaar zíjn.

Netto-baten

De netto-baten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften,
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen
en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Verstrekte subsidies enlof giften

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen,
bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige
directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en
andere externe kosten.

Lasten

Onder de lasten worden begrepen de aan het verslagjaar toe te rekenen overige bedrijfskosten

-16-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden
betaalde interest.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat waarbij rekening
wordt gehouden met fiscale faciliteiten en fiscaal niet (geheel) aftrekbare kosten,

-17-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente

Liquide middelen

Giro Algemeen
GiroW&W
Spaarrekening

3t-t2-20L8 3t-t2-2077
€ €

13 79

2.273
1.187

76.060

2.105
BB3

98.981

79.520 101.969

-18-
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STICHTING SINAR ANUGERAH TE AMSTERDAM

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari
Dotatie

Stand per 31 december

2018 2017

€€

85.000
-/-2L.677

85.000

63.323 85.000

De bestemmingsreserve is gebaseerd op cijfers van de totale project uitgaven

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari

Stand per 31 december

De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de stichting

Algemene reserves

Stand per 1 januari
Resu ltaatbestem m i ng boekjaa r

Stand per 31 december

15.000 15.000

15.000 1s,000

838
-/-838

36.470
-/-3s.632

B3B

De algemene reserves hebben betrekking op het saldo van de jaarlijkse overschotten en
tekorten.

Bestemmingsreserve

31-12-2018 37-L2-20L7

€
Overige schulden en overlopende passiva

Accou nta ntskosten 1.210 L.2TO

€

-19-
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5 TOELICHTING OP DE STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Netto-baten

De netto-baten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met 2L,4o/o gestegen.

2018 2017

€€
Netto-baten
Giften kerken
Gift pioniers
Gift Bijbelschool
Gift W&W
Gift Kerstgift
Gift Noodhulp
Overhead bijdrage giften
Gift diversen projecten

Verstrekte subsidies en/of giften
Project Kerken
Project Pioniers
Project Bijbelschool
Project W&W
Project Noodhulp
Overhead kosten Indonesie
Overhead Nederland
Project Kerstgift

Overige bedrijfslasten
Algemene lasten

Accou nta ntskosten
Porti kosten
Representatiekosten
Bed rijfsbenod i g d hed en
Drukwerk
Reiskosten

Financiële baten en lasten

Rente- en soortgelijke lasten
Bankkosten en -rente

L.067
L.994
2.843

20.289
L.263
1, 181
9.546

10.625

1.326
2.442
2.018

15.258
1.062

443
7.576

10.140

48.BOB 40.205

3.885
4.778

34.315
5.000
2.861

12.000
2.82s

2.19L
4.556
6.199

35.848

4.077
12,000
6.433

6s.604 7r.304

1.210
1.014

724
581
496

1.106

1.210
1.401

274

726

4.531 3.611

-20-

-/-1.188 -/-9ZZ


