JAARVERSLAG STICHTING
FLYING PIG FOUNDATION

Jaar 2019
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1. Verantwoording financieel verslag

Deze jaarrekening is samengesteld door de penningmeester van de stichting de heer
Burger. Er is geen accountantscontrole op toegepast.

2. Fiscale positie
De stichting heeft een ANBI-status. Zij is niet VPB plichtig en vooralsnog niet BTW
plichtig. Het batig saldo zal worden aangewend voor de doelen van de stichting in het
komende jaar.

3. Jaarverslag
Flying Pig heeft in 2019 een bedrag van €80.200 aan donaties ontvangen. €80.000
is geschonken aan de Sogoodtowear cooperation een not-for-profit-cooperatie die de
cashmere economie in Nepal opnieuw leven in probeert te blazen.
Het geld is bestemd voor trainingsdoeleinden. Er zijn tweetal plaatsen waar de
cooepratie werkzaam is. In een afgelegen gebied in de provincie Ghorka is een
spinatelier waar tien mensen wordt geleerd om cashmere wol te spinnen. De mensen
werken er half time onder goede omstandigheden voor een salaris dat boven het
minimumloon ligt.
In Methingkhot twee uur rijden van de hoofdstad is een farm ingericht waar herders
worden opgeleid om een gezonde kudde te beheren en een fokprogramma uit te
voeren.
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4. Balans

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
Bank
Kas

328,40
0,-

441,10
0,-

PASSIVA
Eigen vermogen

328,40

441,10
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5. Exploitatie

INKOMSTEN

31-12-2019

31-12-2018

Ontvangen giften

80.200,-

7.100,-

Som der inkomsten

80.200,-

7,100
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UITGAVEN
Bankkosten

87,30

103,46

Overige kosten

-

Uitgaande giften
-

80.000,-

64.000,-

Som der uitgaven

80,087,30

64,103,46

-112,70

-57,003,46

Saldo

-

Vastgesteld op de bestuursvergadering 22 juni 2020.
A.M. Burger
Voorzitter en penningmeester
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Notullen jaarvergadering 2018
Stichting Flying Pig Foundation

Rotterdam 23 juni 2020
Aanwezig: J.M. Burger van der Sande (sekr), A. Burger (voorzitter +
penningmeester)

1. Goedkeuring jaarrekening 2020
De jaarrekening wordt met algemene instemming goedgekeurd.

2. Bestemming resultaat
Het eigen vermogen eind 2019 zal worden besteed aan doelen van de stichting in
2020 en later.
3. Decharge bestuur
Het bestuur wordt decharge verleend over het jaar 2019. Dit wordt met algemene
instemming goedgekeurd.

W.g.
J.M. Burger
Rotterdam 23 juni 2019
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