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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
31 december 2015
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
- Bank

31 december 2014

1147
----------------

517
----------------

1147
---------------Totaal Activa

517
----------------

1147
================

517
================

PASSIVA
- Eigen vermogen

-1427

-Kort vreemd vermogen

-70

2574
----------------

587
----------------

1147
---------------Totaal Passiva

517
----------------

1147
================

517
================
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Giften en donaties

Som der baten

2015

2014

17002

4813

--------------17002
---------------

--------------4813
---------------

Sponsoring projecten
- ATO Front line
- Medical Equipment
- Kids

6769
6832
3126

2933
424

Activiteiten en protesten
Algemene kosten

Som der lasten

Resultaat

844
1632
---------------

682
---------------1357
---------------

-4883
---------------

-1357
===============

-70
===============
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3. TOELICHTING
3.1 Algemeen
Oprichting
Stichting Ukraine Today is opgericht op 24 maart 2014.
Doel
De stichting is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:
- Het in contact brengen van Nederlanders met de Oekraïense cultuur en vice versa,
en het zichtbaar maken van de Oekraïense gemeenschap in Nederland alsmede
het steunen, al dan niet met geldelijke middelen, van de Oekraïne.
- De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het verlenen van
humanitaire hulp en het organiseren van verschillende activiteiten, waaronder
lezingen, tentoonstellingen, film- en theatervoorstellingen, concerten, cursussen,
het maken van muziek en het bedrijven van sport, alsmede het verrichten
van alle verdere handelingen (Statuten).
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- mevrouw S.J. Dostaleva, voorzitter;
- mevrouw V. Chorna, penningmeester;
- mevrouw R.R.K. Kwakernaat, secretaris;
- de heer B.H.J. Wouda, bestuurslid Humanitair
- mevrouw M.O. Votyakova, bestuur.

3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld.
Resultaten en transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en
afgeleverd. Lasten worden genomen zodra deze bekend zijn.
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in euro's, tenzij anders aangegeven.
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3.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Giften en donaties
Onder giften en donaties wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen voor zover
betrekking hebbende op het boekjaar, welke gelden zijn bedoeld als schenking.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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