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Stichting Kans voor een Kind

Balans per 31 december 2014

(in euro's)

31-12-2014 31-12-2013

Aktiva

Vaste aktiva

Inventaris 18.247           23.390           

Vlottende aktiva

Overige vorderingen 4.936 165

Debiteuren 6.110 3.690

Omzetbelasting 0 0

Vordering rente spaarrekening 0 11.046 2.770 6.625

Liquide middelen

Rabobank 1420.71.420 127.629 133.848

Rabobank 3975.95.581 3.000 3.044

Rabobank spaarrekening 203.790 334.419 232.460 369.352

Totaal aktiva 363.713 399.367

Passiva

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 75.000 75.000

Bestemmingsreserve wensvervullingen 260.256 294.189

Kortlopende schulden

Nog te betalen wensvervullingen 1.440 323

Omzetbelasting 22.556 24.090

Overige schulden 4.461 5.766

28.457 30.178

Totaal passiva 363.713 399.367
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Staat van baten en lasten over 2014
(in  euro's)

2014 2013

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Opbrengsten Founders 17.500 17.826

Opbrengsten Sympathisanten 26.250 25.500

Giften 72.936 36.665

Opbrengst veiling 101.250 132.629

Overige opbrengsten 12.678 230.614 6.571 219.192

Overige baten

Rente bank 1.704 2.620

232.318 221.812

Lasten

Besteed aan de doelstelling:

Kosten wensvervullingen/Kids Day 115.372 26.107

Overige kosten doelstelling 31.005 20.632

146.378 46.739

Kosten werving baten 106.596 97.855

Kosten beheer en administratie 13.277 12.061

266.250 156.655

Resultaat -33.933 65.157

Resultaatbestemming:

Toevoeging aan continuïteitsreserve als 

gevolg van bestuursbesluit 0 0

Bestemmingsreserve:

Onttrekking als gevolg van -33.933 65.157

wensvervullingen en /of toevoeging aan

continuïteitsreserve -33.933 65.157
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Jaarrekening 2014

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de  "Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen" (RJ 650). Het doel van deze richtlijn

is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen

bijeengebracht zijn.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen

gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het

risico van oninbaarheid.

Reserves en fondsen

Er is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten.

Deze reserve voldoet aan de eis van bijv. het CBF dat de continuïteitsreserve niet hoger mag zijn dan maximaal anderhalf maal de

jaarlijkse kosten van de stichting. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de continuïteitsreserve worden uit de bestemming van het

saldo van baten en lasten gedaan.

Voor toekomstige uitgaven uit hoofde van het doel van de stichting is een bestemmingsreserve gevormd. Toevoegingen aan dan

wel onttrekkingen uit deze reserve worden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten gedaan. 

Bestedingen als gevolg van het doel van de stichting worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Er zijn geen bestemmingsfondsen per einde verslagjaar.
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Baten uit eigen fondsenwerving

Deze baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Lasten

Lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

* Besteed aan de doelstelling

* Kosten werving baten

* Kosten beheer en administratie

De kosten van besteding aan de doelstelling en werving baten bestaan uit twee componenten te weten directe kosten en indirecte

kosten. Bij directe kosten is er een direct relatie tussen de kosten en de doelstelling. De directe kosten worden voor 100% toegekend

aan de betreffende hoofdgroep. Bij indirecte kosten ontbreekt deze directe relatie. Deze indirecte kosten (kosten inleen personeel, 

algemene kosten en promotiekosten) worden over de hoofdgroepen verdeeld op basis van een verdeelsleutel die onder andere is

gebaseerd op de tijdsbesteding van het ingeleende personeelslid (bij benadering).
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Toelichting

Balans per 31 december 2014

Aktiva

Vlottende aktiva

De debiteuren hebben met name betrekking op sympatisanten en

te vorderen vanuit de veiling. Overige vorderingen hebben betrekking op giften

waarvan acties in 2014 hebben plaatsgevonden maar het geld in 2015 is ontvangen.

Liquide middelen

De middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva

Reserves en fondsen

In de bestuursvergadering van 11 oktober 2004 is besloten dat het

eigen vermogen, gezien de zeer beperkte algemene kosten,

gemaximeerd wordt op € 1.000. In 2014 is besloten, in verband met

toegenomen verplichtingen, het eigen vermogen te verhogen tot EUR 75.000

Bestemmingsreserve wensvervullingen

De Stichting heeft ten doel om het leed te verminderen van 

kinderen in de regio Twente die zonder hulp van derden geen uitzicht

hebben op verbetering van hun persoonlijke situatie.

Voor de te vervullen wensen is besloten een bestemmingsreserve te vormen. 
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Toelichting

Staat van baten en lasten over 2014

Baten

De opbrengsten founders en sympathisanten betreft het deel dat kan 

worden toegerekend aan 2013.

Iets is een gift zodra er van de Stichting geen enkele tegenprestatie wordt

verlangd.

Veilingobjecten is de bruto opbrengst tijdens de veiling op de benefietavond

Lasten

Aangezien de bestuursleden, behalve de ingeleende medewerker, allemaal pro deo hun

werkzaamheden verrichten, zijn de overheadkosten van de Stichting

beperkt. Het streven is om dit ook in de toekomst zo te houden.

De algemene en promotiekosten bestaan voor een groot deel uit drukwerkkosten.

De promotie en drukwerkkosten zijn deels bestemd voor de wensen en deels voor de fundraising.

Als gevolg van RJ 650 dienen de kosten verdeeld te worden over verschillende 

kostencategoriën. Op basis van deze voorschriften zijn de kosten over 2014 als:

De verdeling van de kosten over 2014 is als volgt:

Totaal Besteed aan Kosten Kosten 

de doelstelling werving beheer en

baten administratie

Kosten benefietavond 67.565 0 67.565 0

Kosten Kids Day/Enschede Marathon 60.123 60.123 0 0

Kosten wensvervullingen 55.249 55.249 0 0

Afschrijving inventaris (50/50/0) 5.868 2.934 2.934 0

Kosten inleen personeel (30/50/20) 40.126 12.038 20.063 8.025

Algemene kosten (33/33/33) 15.756 5.252 5.252 5.252

Promotiekosten/drukwerkkosten (50/50/0) 21.564 10.782 10.782 0

Totaal 266.250 146.378 106.596 13.277

De verdeling van de kosten over 2013 is als volgt:

Totaal Besteed aan Kosten Kosten 

de doelstelling werving beheer en

baten administratie

Kosten benefietavond 69.009 0 69.009 0

Kosten Kids Day 4.050 4.050 0 0

Kosten wensvervullingen 22.057 22.057 0 0

Afschrijving inventaris (50/50/0) 6.762 3.381 3.381 0

Kosten inleen personeel (30/50/20) 41.070 12.321 20.535 8.214

Algemene kosten (33/33/33) 11.541 3.847 3.847 3.847

Promotiekosten/drukwerkkosten (50/50/0) 2.167 1.084 1.084 0

Totaal 156.656 46.740 97.856 12.061


