Jaarrekening 2013

Utrecht, 21 mei 2014

1. Grondslagen
De jaarrekening van Knowledge for Children Nederland over het jaar 2013 geeft de begin- en
eindbalans weer op 1-1-2013 en 31-12-2013 alsmede het overzicht van de baten en lasten in
2013. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans en de staat van baten en lasten. Er
zijn behalve de saldi op de bankrekeningen en het kassaldo geen andere activa, waardoor
waarderingsregels van andere activa niet van toepassing zijn.
2. Balans per 31 december 2013
De begin- en eindbalans over 2013 zijn:

Activa
Liquide middelen: bank
kas

Passiva
Stichtingsvermogen

31-12-2012

31-12-2013

€ 15.854

€ 5.989
€ 1.500
€ 7.489

€ 15.854
€ 15.854

€ 7.489
€ 7.489

Het eigen vermogen is met € 8.365 afgenomen.

3. Staat van baten en lasten over 2013
2013
Baten

€ 164.204

Lasten

€ 173.185

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Nadelig saldo

3.1

-€

8.925

€

560

-€

8.365

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is over geheel 2013 uitgekomen op minus € 8.925.

3.2

Financieel resultaat

Aan rente over de bankrekeningen is in 2013 een bedrag ontvangen van € 879.
De bankkosten betreffen met name de provisiekosten voor de overboekingen naar Kameroen.
In totaliteit bedroegen de bankkosten € 319. Per saldo is het financieel resultaat daarmee
uitgekomen op € 560.
3.3

Nadelig saldo

Na verwerking van het financieel resultaat met het bedrijfsresultaat blijkt dat 2013 is
afgesloten met een totaal nadelig saldo van € 8.365.

4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
4.1

Balansposten

Onderstaand worden de liquide middelen weergegeven: de saldi van de bankrekeningen en
kassaldo aan het begin en het eind van het jaar, evenals het verschil tussen beide saldi:
beginsaldo per 1-1-2013
eindsaldo per 31-12-2013

giro
€3.775
€4.032

Toe/afname saldo

+€257

rentemeer
€12.079
€1.957

+€10.122

kas
€1.500

totaal
€15.854
€ 7.489

+ € 1.500

- €8.365

Het saldo op de bankrekeningen is met € 9.865 afgenomen. Een bedrag van € 1.500 is als
kassaldo beschikbaar voor het doen van kas-overboekingen via Western Union naar Oeganda.
Het totale saldo is derhalve met € 8.365 afgenomen. Hiervan is een stijging van € 560
veroorzaakt door het financieel resultaat (zie punt 3.3). Het bedrijfsresultaat is daarmee
uitgekomen op € 8.925.
4.2

Baten
De volgende bijdragen werden verkregen:

Weerkerende giften particulieren
Losse giften particulieren
Adopties scholen
Overige giften bedrijf/fondsen
Giften kerkelijke instellingen
Giften scholen
Giften andere instellingen
Giften bestuur
Diversen
Experience reis
Boek per gang
Totaal:

€ 5.785
€ 6.685
€ 11.626
€ 55.801
€ 15.602
€ 3.149
€ 52.248
€ 6.000
€ 1.814
€ 4.409
€ 1.090
€ 164.209

De baten (inkomsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in 2013: € 164.209.
De grootste bijdrage werd verkregen van Turing, dat € 42.250 aan Knowledge for Children
overmaakte voor de activiteiten in Kameroen. Er zijn 11 scholen geadopteerd voor een
totaalbedrag van € 11.626 voor alle scholen samen. € 3.500 is geschonken door Stichting SR
te B voor de aanschaf van 500 schoolboeken die dit jaar besteed zijn aan de schoolboeken.
4.3

Lasten
De volgende lasten werden gedragen in 2013:

Kameroen

€ 86.354

Oeganda
Vrijwilligersvergoeding
Salaris & onkosten
Managing Director
Capacity building
Diversen

€ 59.488
€ 6.000

Totaal

€ 13.445
€ 6.469
€ 1.378
€ 173.134

De lasten (uitgaven) over het jaar 2013 bedroegen in totaal: € 173.134.
Aan Kameroen is een bedrag overgemaakt van € 86.354. De verantwoording over de uitgaven
2013 in Kameroen zijn in het jaarverslag van Knowledge for Children Kameroen opgenomen.
Aan Oeganda is een bedrag overgemaakt van € 59.488. Ook hier geldt dat de uitgaven 2013
in Oeganda in het jaarverslag van Knowledge for Children Oeganda zijn opgenomen. Bij beide
betreffen deze met name uitgaven voor de schoolboekenprojecten en het trainingsprogramma
voor leraren om e.e.a mogelijk te maken .
De in 2013 aangestelde Managing Director heeft over de maanden sept t/m december aan
salaris ontvangen € 11.010 en daarnaast zijn onkosten vergoed: € 2435.
De kosten voor Capacity building betreffen met name de vliegkosten en de ziektekosten en verzekering van de country-director en zijn gezin in Kameroen (€ 5085). Daarnaast omvat het
met name de uitgaven van een bestuurslid voor een bezoek aan Kameroen (€ 739).
Onder diversen vallen met name notariskosten om jaarlijkse notariële stortingen te kunnen
laten doen (€ 350), kosten voor de loonadministratie (€ 225) en de kosten voor het
evenement boek per gang (€ 650) waarmee dat evenement (opbrengst € 1090) per saldo
€ 440 heeft opgebracht.

