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1. Algemene gegevens
Gegevens stichting
De stichting Kyara Shines Foundation is opgericht op 16 augustus 2019 en is gevestigd in de gemeente
Apeldoorn. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 75811553.
Boekjaar
Het boekjaar is een verlengd boekjaar in verband met de oprichting van de stichting d.d. 16 augustus
2019. Ten gevolgen hiervan loopt het boekjaar van 16 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Bestuur
Het bestuur aan het eind van boekjaar 2020 bestond uit de volgende personen:






Jessica ten Vaanholt, voorzitter
Colin Bartel, penningmeester
Rianne Zinken, secretaris
Marco ten Vaanholt, algemeen bestuurslid
Annemarie Tiggelman, algemeen bestuurslid (per 12-02-2021 uitgetreden als bestuurder)

ANBI
De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd in 2020. Daarnaast vonden er regelmatig overleggen met een
aantal leden van het bestuur plaats.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in de jaarrekening vermeld dienen te worden.
Opstellen jaarrekening
Deze jaarrekening is op 28-05-2021 opgesteld namens het bestuur van de stichting Kyara Shines
Foundation.
Vaststelling jaarrekening
In de bestuursvergadering van 29 mei 2021 heeft het bestuur van de stichting Kyara Shines
Foundation de jaarrekening 2020 vastgesteld.
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2. Jaarrekening 2020 - Balans
Balans per 31 december 2020 (na exploitatiebestemming)
31-12-2020
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen (1)

€3,087.15
€3,087.15

Liquide middelen
Bank (2)

€2,723.05
€2,723.05

Totaal ACTIVA

€5,810.20

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserves
Exploitatiesaldo 2020 (3)

€4,332.55
€4,332.55

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen posten (4)
€457.65
Vooruitbetaalde bedragen (4)
€1,020.00
€1.477.65

Totaal PASSIVA

€5,810.20

Apeldoorn, 29 mei 2021
Het bestuur:
(digitaal ondertekend)

__________________________
Jessica te Vaanholt

(digitaal ondertekend)

__________________________
Colin Bartel

(digitaal ondertekend)

__________________________
Rianne Zinken

(digitaal ondertekend)

__________________________
Marco ten Vaanholt

3

3. Jaarrekening 2020 - Exploitatierekening
Exploitatierekening 2020 (staat van de baten en lasten)
2020
€

€

BATEN
Subsidies (5)
Donaties – Bedrijven (6)
Donaties – Particulier (6)

€1,441.50
€4,611.00
€614.14

Totaal BATEN

€6,666.64

LASTEN
Kosten “Het Vlinderpad” (7)
Kosten “Licht op Herinnering” (7)
Kosten promotie
Kosten oprichting stichting
Kosten bank

€1,455.96
€225.90
€125.46
€447.15
€79.62

Totaal LASTEN

€2,334.09

EXPLOITATIESALDO (3)

€4,332.55

Bestemming Exploitatiesaldo 2020:
Toevoeging aan Algemene reserves (3)

€ 4,332.55
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten
niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije
beschikking van de stichting.
Algemene reserves
De Algemene reserves worden gevormd door resultaten uit het verleden.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het boekjaar met
inachtneming van de hieronder vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft. Lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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5. Toelichtingen op de Jaarrekening 2020
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen (1)
De openstaande vorderingen hebben betrekking op activiteiten in het jaar 2020 en zijn per 17-02-2021
volledig geïnd.
Liquide middelen (2)
De bankrekening saldo is per 31-12-2020 in overeenstemming met de afschriften van de bank.
Algemene reserves (3)
Het eigen vermogen wordt gevormd uit het resultaat van 2020.
Kortlopende schulden en overlopende passiva (4)
De nog te betalen posten bestaan uit declaraties voor gemaakte kosten die betrekking hebben op het
jaar 2020. De vooruitbetaalde bedragen vertegenwoordigen het deel van de gemeente Apeldoorn
subsidie ontvangen in 2020 die betrekking hebben op het jaar 2021.
Baten – Subsidies (5)
De baten uit subsidies vertegenwoordigen het deel van de gemeente Apeldoorn subsidie ontvangen in
2020 die betrekking hebben op het jaar 2020.
Baten - Donaties (6)
De baten uit donaties bestaan uit bijdragen van bedrijven en particulieren die betrekking hebben op
het jaar 2020.
Lasten - “Het Vlinderpad” en “Licht op Herinnering” (7)
De lasten m.b.t. “Het Vlinderpad” en “Licht op Herinnering” zijn kosten die betrekking hebben op
activiteiten het jaar 2020.
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