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Toelichting Balans en Staat van Baten en Lasten 2014
Balans
Activa
De post liquide middelen bestaat uitsluitend uit banksaldi.
Passiva
Het stichtingsvermogen is door het positieve resultaat over 2014 iets toegenomen.
Het Calamiteitenfonds is ingericht om plotseling ontstane tekorten in Brazilië te kunnen
opvangen, waardoor het werk niet stagneert wanneer er plotseling toegezegde gelden
van de Braziliaanse overheid niet worden ontvangen. Een dergelijke situatie heeft zich
al eens voorgedaan en in de ontstane kastekorten kon door middel van dit Fonds
worden voorzien.
Het Fonds Medische kosten is bedoeld om op termijn te voorzien in de kosten van een
operatie van één van onze medewerksters.
Het Studiefonds voorziet in de studiekosten van een 4-tal medewerksters die op grond
van overheidsvoorschriften een aanvullende 4-jarige pedagogische studie moeten
volgen. Deze studiekosten worden maandelijks uitgekeerd.
Uit het Onderhoudsfonds worden de onderhoudskosten voldaan die niet uit de
lopende begroting kunnen worden betaald.
Onder

de

post

Overlopende

posten

zijn

o.a.

opgenomen

vooruitbetaalde

sponsorgelden voor het jaar 2014 en nog enkele andere posten die per 31 december
verschuldigd waren.
Baten en Lasten
Baten
Onder de post Ontvangen giften zijn ook de giften verantwoord, die met een
aangegeven doel, bijv. Kerstvieringen, zijn ontvangen.
Lasten
De post Besteed aan doelstelling zijn alle bedragen die rechtstreeks aan het Kinderhuis
ten goede zijn gekomen.
Onder de post Wervingskosten zijn verantwoord de kosten van de Nieuwsbrieven en
de portokosten daarvoor.
Onder de post Administratie-, bank- en overige kosten zijn alle overige kosten
opgenomen. Er zijn geen bestuursvergoedingen, noch vacatiegelden uitgekeerd.
Evenmin zijn er declaraties ingediend.

