
 Balans per 31 maart 2020 (na resultaatbestemming) 
 
  31 maart 2020 31 maart 2019 

 Toelichting   

  € € € € 

      

ACTIVA      

      

Vaste activa      

      

Materiële vaste activa 1     

Inrichting  3.022  1.681  

Inventaris  0  0  

      

   3.022  1.681 

Vlottende activa      

      

Vorderingen 2     

Diverse vorderingen en      

 overlopende activa   8.501  9.569 

      

Liquide middelen 3  199.647  156.568 

      

   211.170  167.818 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen      

      

Vrij besteedbaar vermogen: 4     

- Overige reserves   186.542  139.774 

      

Kortlopende schulden 5     

Crediteuren  3.571  9.144  

Belastingen   3.999  4.009  

Diverse schulden en overlopende       

 passiva  17.058  14.891  

       
   24.628  28.044 

      

   211.170  167.818 
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Staat van baten en lasten over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart  

2020 

  

 

1-4-2019 t/m   

               31-3-2020 

1-4-2018 t/m 

               31-3-2019 

    

  € € € € 

Baten uit eigen fondsenwerving      

Mailing acties  256.373  294.588  

Incasso’s  506.108  550.987  

Nalatenschappen  116.629  73.610  

      

Totale baten uit      

  eigen fondsenwerving   879.110  919.185 

      

Kosten eigen fondsenwerving      

Directe fondsenwervingskosten 7 227.226  300.711  

Kosten database  37.316  40.689  

Uitvoeringskosten 10 97.184  121.808  

      

Totale kosten eigen      

  fondsenwerving   361.726  463.208 

      

Netto baten   517.384  455.977 

      

Schenkingen in natura 6  2.713.420  2.696.249 

      

Totaal beschikbaar voor      

  doelstelling   3.230.804  3.152.226 

      

Bestedingen aan doelstelling:      

      

Programma uitgaven      

Verstrekte subsidies 8 344.177  336.416  

Uitvoeringskosten 10 126.439  120.030  

      

   470.616  456.446 

      

Verstrekkingen in natura 9  2.713.420  2.696.249 

      

      

Totaal besteed aan doelstelling    3.184.036  3.152.695 

      

      

Overschot (tekort)   46.768  -469 

      



  

Stichting Wereld Kinder Fonds, Amsterdam  3  

Toelichting op de balans per 31 maart 2020 en de staat van baten en 

lasten over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

650 “Fondsenwervende instellingen”. 

 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de 

toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de 

waardering tegen nominale waarde. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd 

met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn.  

Vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden 

opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende 

bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Het afschrijvingspercentage gehanteerd voor materiële vaste activa bedraagt 20%.  
 

Vorderingen  

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  

Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves.  


