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te Rotterdam

H.I. Ambacht, 30 juni 2020,

Betreft: financieel verslag 2019

Geacht bestuur

Bijgaand ontvangt u het financiële verslag over het boekjaar 2019 betreffende uw  vennootschap.

1. Algemeen

De stichting

Doelstelling
Conform artikel 2 van de statuten luidt de doelstelling van de stichting als volgt:
A: het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus, met name in Brazilië;

Bestuur
Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de stichting gevormd door:
De heer    – A. Menheere  -  voorzitter
De heer    -  S. Dekker – waarnemend secretaris
De heer    -  C. Spoor – penningmeester

Stichting Care for Brasil, ROTTERDAM

De stichting is op 30 januari 1952 opgericht onder de naam: Stichting Brazilië Zending, statutair gevestigd 
te Utrecht, feitelijk te Rotterdam.
Met ingang van 25 mei 2010 is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting Care for Brazil. De stichting 
is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer: 41178641.

B. het verlenen van (sociale) bijstand aan de minderbedeelden en kinderen in behoeftige    
omstandigheden, met name in Brazilië.

De heer H. Meerman werd aangesteld als internationaal directeur, met volledige volmacht, per 1 
september 2015.



Fiscale status

Samenstelling jaarrekening

Samenstellingsverklaring

Verantwoordelijkheid bestuur

Verantwoordelijkheid New Administration BV

Afronding en valuta
Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in euro’s weergegeven.

De stichting Care for Brazil, fiscaal nummer: 8050.85.725 wordt door de fiscale autoriteiten aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij beschikking van 7 december 2007 (dossiernummer: 
5281) is deze status voor onbepaalde tijd gecontinueerd.  In het kader van de nieuwe wetswijziging zijn per 
1 januari 2010 nieuwe ANBI voorwaarden opgesteld. De Stichting Care for Brazil voldoet aan deze 
voorwaarden en blijft derhalve als ANBI instelling geregistreerd.

Ten aanzien van de in 2006 aangevangen activiteiten met betrekking tot het exploiteren van een 
kringloopwinkel is bij brief van 5 april 2012  door de belastingdienst te Alkmaar medegedeeld, dat de 
stichting - gezien de voorlopig bescheiden omvang - voor de jaren tot en met 2012 niet wordt beschreven 
met betrekking tot de Omzetbelasting.  Telefonisch is deze periode tot en met 30 juni 2013 verlengd. 
Vanaf 1 juli 2013 zijn de activiteiten van de kringloopwinkel belast voor de omzetbelasting.

Deze jaarrekening 2019 van de Stichting Care for Brazil is op verzoek van het bestuur van de stichting 
samengesteld door New Administration BV.

De balanstelling bedraagt € 163.201 en de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo van € 
70.426

Conform het verzoek van het bestuur hebben wij deze jaarrekening 2019 van de Stichting Care for Brazil 
samengesteld, met balans per 31 december 2019 en rekening van baten en lasten over 2019.

Kenmerkend voor de uitvoering van het verkregen verzoek is, dat wij ons baseren op de door het bestuur 
van de Stichting Care for Brazil verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 
volledigheid van de gegevens en verdere informatie en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 
het bestuur van de Stichting Care for Brazil.

Het is de verantwoordelijkheid van New Administration BV om het door u gedane verzoek uit te voeren in 
overeenstemming met het Nederlands recht.
De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken en het samenvatten van 
financiële gegevens. Gezien de aard van onze werkzaamheden kunnen wij geen zekerheid bieden ten 
aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening.
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STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM

BALANS PER (na verwerking van de resultaten)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa - -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

lening u/g Kringloopwinkel 100.000 100.000
lening u/g OSFA 11.376 11.376
omzetbelasting 228 -
overlopende activa 4.207 4.207

115.811 111.376

Liquide middelen 32.128 47.618

147.939 158.994

 



30-06-2020/2.

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

EIGEN VERMOGEN

stichtingskapitaal 45 45
continuïteitsreserve 132.207 133.448

132.252 133.493
Reserveringen

Bestemmingsreserve 14.849 26.865

Kortlopende schulden

omzetbelasting - 451
- 626

belastingen en premies sociale verzekeringen 838 389
overlopende passiva - 1.377

838 2.843

147.939 163.201

handelcrediteuren



STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM  30-06-2020/3.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER

2019 2018

€ € € €

baten 153.916 170.770

besteed aan doelen 123.083 143.585

afschrijvingen algemeen - 12.003

boekverlies verkopen activa - 32.064

overige bedrijfskosten 48.090 53.544

171.173 241.196

-17.257 -70.426

ontvangen rente lening 4.000 -

-13.257 -70.426
toevoeging aan bestemmingsfonds 12.016 -35.000

-1.241 -35.426toevoeging continuïteitreserve



STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM  30-06-2020/4.

ALGEMENE TOELICHTING

GROEPSVERHOUDINGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN

Omrekening vreemde valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

De jaarrekening is opgesteld volgens de RJ-Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en zijn ten opzichte van het 
voorgaande jaar niet gewijzigd.

Transacties in vreemde valuta die gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
een gemiddelde maandkoers. Koerswinsten en -verliezen uit kort- en langlopende transacties worden in de periode 
waarin deze ontstaan in de winst- en verliesrekening opgenomen.

De vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen 
gebaseerd op de economische levensduur.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke incourantheid.

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening 
voor oninbaarheid.



 30-06-2020/5.

Algemeen

Netto-omzet 

Afschrijvingen

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT     

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar 
waarin de diensten verricht zijn. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn. 

Onder netto-omzet wordt verstaan de in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar verhuurde 
bedrijfsgebouwen, excl. omzetbelasting.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde resp. bestede kosten op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en 
-verliezen worden in mindering gebracht op de afschrijvingen.



STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM 30-06-2020/6.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

De inventaris bestaat uit: hard- en software, kantoorinventaris en overige materiële vaste activa 2019
€

boekwaarde 1 januari 344.817
bij: investeringen -
af: afschrijvingen 12.003
af: boekwaarde verkopen 332.814

-
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Hieronder zijn een aantal te ontvangen bedragen opgenomen

Stichtingskapitaal € 45 (ongewijzigd)

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:
2019 2018

€ €

stand 1 januari 133.448 168.874
bij: resultaat boekjaar -1.241 -35.426

stand 31 december 132.207 133.448

2019 2018
€ €

stand 1 januari 26.865 22.991
bij: mutatie project straatkinderen Amazone 20.480 34.849
bij: mutatie babyproject PAZ SJDR 2.124 4.025
af: afschrijvingen ten lasten van bestemmingsreserve 34.620 35.000

stand 31 december 14.849 26.865

Dit zijn ultimo 2019 de volgende projecten:
                                                                                             stand 01-01  ontvangsten uitgaven Saldo 31-12

Straatkinderen Amazone                                                             13.517          20.480 28.611 7.186
7.809 7.663

36.420 14.849

Materiële vaste activa  € nihil (v.j. € 344.817)

Overlopende activa  € 4.207 (v.j. € 4.207)

Eigen Vermogen  € 120.236 (v.j. € 133.493)

Continuïteitsreserve € 120.191 (v.j. € 133.448)

Bestemmingsreserve € 14.849 (v.j. € 26.865)

Babyproject PAZ SJDR                                                                13.348            2.124

                                                                                                     26.865          22.604 



30-06-2020/7.

2019 2018
Onder deze post is opgenomen: € €

salarissen - 1.250
reservering vakantiegeld - 127
te betalen kosten - -

- 1.377

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overlopende passiva € nihil (v.j. € 1.377)

De stichting heeft zich middels overeenkomsten met organisaties die voor adoptiekinderen zorgen (scholen, kerken) 
verbonden om van adoptie-ouders ontvangen bedragen aan deze moeten worden besteed.



STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM 30-06-2020/8.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
2019 2018

€ €

Baten uit eigen fondswerving

Inkomsten adoptiefonds 94.053 100.336
giften diverse projecten 7.093 4.293
algemene giften 32.918 47.509
overige opbrengsten 20.480 20.550
kringloop netto winst/verlies (zie bijlage) -628 -1.918

153.916 170.770

Besteed aan projecten Brazilië

afdracht aan OSFA 116.752 131.148
2.723 2.723

lasten diverse projecten 3.608 6.582
kosten reis Brazilië - 3.132

123.083 143.585

kantoorpand - 9.000
verbouwing kantoorpand - 2.265
vervoersmiddelen - 738

- 27.906
boekverlies verkoop bedrijfsauto - 4.158

- 44.067

personeelskosten 20.982 21.519
kantoorkosten 14.181 12.613

- 6.257
reis-, verblijf en vrijwilligerskosten 6.190 6.887
assurantiepremies 1.969 2.140
kosten fondswerving 3.753 1.981
overige algemene kosten 1.015 2.147

48.090 53.544

Het bestuur

A. Menheere                                               S. Dekker                                                      C.J.P. Spoor

Baten € 153.916 (v.j. € 170.770)

Lasten € 123.083 (v.j. € 143.585)

lasten familie van de Raa

Afschrijvingskosten € nihil (v.j. €44.067)

boekverlies verkoop Kruiswijk 21

Overige algemene kosten € 48.090 (v.j.  € 53.544)

rente euroflexrekening
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STICHTING CARE FOR BRASIL, ROTTERDAM 30-06-2020/10.

Resultaat kringloop
2019 2018

BATEN € €

KL opbrengst kringloop - 39.308
KL overige inkomsten - 5.297

Totaal baten - 44.605

LASTEN

KL loonkosten - 6.832
KL consumpties - -
KL vergoedingen vrijwilligers - -
KL diverse kosten vrijwillig. - -
KL brandstof - 704
KL onderhoud vervoersmiddelen - 1.580
KL motorrijtuigenbelasting - 564
KL verzekering vervoersmiddelen - 528
KL promotiekosten - -
KL kosten internet 282 1.104
KL kosten pinautomaat 207 496
KL algemene kantoorkosten - -
KL kosten administratie - 1.531
KL bankkosten / opbrengsten 139 681
KL te betalen huur pand - 17.000

- 6.852
KL afvoer vuil/afval - 5.051
KL overige kosten pand - 1.723
KL bedrijfsverzekeringen - 1.877

Totaal lasten 628 46.523

Verschil baten en lasten -628 -1.918

KL afschrijvingskosten verbouw - 2.265
- 738

Resultaat na afschrijvingen -628 -4.921

KL energiekosten Kruiswijk 21

KL afschr. vervoersmiddelen
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