Jaarrekening 2014

Utrecht, 27 mei 2015

1. Grondslagen
De jaarrekening van Knowledge for Children Nederland over het jaar 2014 geeft de begin- en
eindbalans weer op 1-1-2014 en 31-12-2014 alsmede het overzicht van de baten en lasten in
2014. 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 2014
De begin- en eindbalans over 2014 zijn:

Activa
Liquide middelen:

31-12-2013

31-12-2014

bank

€ 5.989

kas

€ 1.500

€ 14.691
€ 1.500

€ 7.489

€ 16.191

€ 7.489
€ 7.489

€ 16.191
€ 16.191

Passiva
Stichtingsvermogen

Het eigen vermogen is met € 8.702 toegenomen.

3. Staat van baten en lasten over 2014
2014
Baten

€ 220.054

Lasten

€ 211.352

Bedrijfsresultaat

€

8.548

Financiële baten en lasten

€

154

Positief saldo

€

8.702

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:
giro
beginsaldo per 1-1-2014
eindsaldo per 31-12-2014
Toe/afname saldo

€4.032
€12.580
+€8.548

rentemeer

kas

€1.957
€2.111
€154

€1.500
€1.500
0

totaal
€7.489
€16.191
+€8.702

Het saldo op de bankrekeningen is met € 8.702 toegenomen. Het bedrag van € 1.500 is nog
steeds als kassaldo beschikbaar voor het doen van kas-overboekingen via Western Union naar
Oeganda. Van de stijging van € 8702 is € 154 veroorzaakt door het financieel resultaat (zie
punt 3.4). Het bedrijfsresultaat is daarmee uitgekomen op € 8.548.
4.2

Baten
De volgende bijdragen werden verkregen:

Weerkerende giften particulieren
Losse giften particulieren
Adopties
Overige giften bedrijven
Giften kerkelijke instellingen
Giften scholen

€ 5.351
€ 1.827
€ 9.213
€ 56.350
€ 41.788
€ 3.640

Giften andere instellingen
Giften bestuur
Evenementen
Rente

€ 93.988
€ 4.500
€ 3.243
€ 154

TOTAAL

€ 220.054

De baten (inkomsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar 2013:
€ 220.054.
De grootste bijdrage werd verkregen van Turing Foundation, dat € 30.000 aan Knowledge for
Children overmaakte voor de activiteiten in Kameroen.
Er zijn 11 scholen geadopteerd voor een totaalbedrag van € 9.213 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 2014:

Kameroen
Oeganda
Salaris Managing Director
Reis- en onkosten
Managing Director
Vrijwilligersvergoeding
Diversen
Totaal

€ 69.988
€ 93.001
€ 33.580
€ 4.039
€ 6.000
€ 4.745
€ 211.352

De lasten (uitgaven) over het jaar 2014 bedroegen in totaal: € 211.352

Aan Kameroen is een bedrag overgemaakt van € 69.988. In deze kosten zijn opgenomen de
reiskosten van de 2 elkaar opvolgende country-directors naar en van Kameroen. De
verantwoording over de uitgaven 2014 in Kameroen zijn in het jaarverslag van Knowledge for
Children Kameroen opgenomen.
Aan Oeganda is een bedrag overgemaakt van € 93.001. Ook hier zijn de reiskosten van de
country-director opgenomen nu van en naar Oeganda. Tevens geldt hier dat de uitgaven 2014
in Oeganda in het jaarverslag van Knowledge for Children Oeganda zijn opgenomen.
De uitgaven in Kameroen en Oeganda betreffen uitgaven voor de schoolboekenprojecten, het
opleidingsprogramma voor leerkrachten en schoolleiding, het HIV-Aids-programma en het
personeel om e.e.a mogelijk te maken.
De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de 3 bestuursleden worden door de 3
bestuursleden weer teruggestort, zodat er per saldo geen materiële beloning is voor de
bestuursleden. Er is daarnaast 1 vrijwilliger die een onkostenvergoeding krijgt van €1.500.
De per 1 september 2013 aangestelde directeur heeft over 2014 aan salaris ontvangen van
€ 33.580 en daarnaast zijn onkosten (o.a. reiskosten) vergoed: € 4.039.
Onder diversen vallen met name de administratiekosten (bank en salarisadministratie;
€ 1.096) en kosten voor communicatie (waaronder het vernieuwen van de website) € 2.647.
3.3
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is over geheel 2014 uitgekomen op € 8.548 positief.
3.4
Financieel resultaat
Aan rente over de bankrekeningen is in 2014 een bedrag ontvangen van € 154.
3.5
Positief saldo
Na verwerking van het financieel resultaat met het bedrijfsresultaat blijkt dat 2014 is
afgesloten met een totaal positief saldo van € 8.702.

