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FINANCIEEL VERSLAG



Aan de bestuursleden van
Stictring Educhild

Jan Pnorosdaan 69
3723 RC Biltlrcven

lGnme*
Br/tr,Nr./ddoor
Doa,nn

t20.322
P. van der Waals BBA
2 auguso.rs 201 6

v
Geadte bestrursleden,

Hieóii brcngen wij verclag uit orcr boekiaar 201 5 met betrekking tot uw stichting.

I OPDRACHT

lngevolge ur opdractrt hebben wij de iaarr€kening 2015 aan de hand van de door u ter besóikking
gestelde Íinanciële administratie opgsteld.

Deze laarrekening is met het iaarv€rslag ran de directie en de overige gegevens opgenomen in het aaÍr

dit rapport oegercegde jaarverslag 201 5.

De verantwoordelijlàeid voor de juistheid en volledigheid ran de financiële administratie en de hierop
gebaseerde jaarrekenlng berust bij u. Orze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstnel<te

financiële administratje opst€llen v'an een iaanekening die voldoet aan zov\rel in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen rcor verslaglegging als de wettclijke bepalingen irzake de jaarrekening.
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Stlchtlng Educhlld
te EJihàoven

2 ALGEMEEN

Ll Bedriftgcgcvcns

De a«jviteiten ran Stichtirg Eórchild besaan rcomamelijk uit het ondcmeunen van projecten ten
behoeve van onderwiis aan kinderen waar ook ter wereld.

2.2 Bestuur

hr balansdatrm wordt het besurur gevoed doon
- Mewouw V. Lodewiik - !ia;
- Mevrouw T.W. de Graaf (secrearis);
- De heer A.M.A. ran den Harcl (penningmeester);
- Mewouw E. Alkemade - Akrrdd (rcozier).

L3 Bcstcmming v:n dG wlmt 2015

De winst over 20 I 5 bedraagt € L09 I tegenorrcr een wirst over 20 14 ran € 4.844.
De besprekir6 van het resuhaat is opgenoÍnen op pagina 4.
De voorgestelde resuhaatbestemming is opgaomen onder de ovrrige gegevrrs van het íinancieel
verslag.
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Stichdng Educhlld
te Bihhoven

3 RESULTAAT

3.1 Vcrgelifkendoverzlcht

Het resulaat over 201 5 bedraagt € I .09 I tegenover e 4.8++ over 2014. De resulaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samenge\ftrt

20r5 2014 Verschil

% € ol,o €

1.762 l@,0 5.960 t00,0 4.198Donatics

Kosten

Explolatiekosten
Algemene kosten

Resulaat ult gewone uitoefening

Financiële baten en lasten

Resultaat

€

\l270
361

15,3

20,5
3r0
7U

5,2
I3, I

40
423

631 35,8 1.094 18,3 463

t.t3!

-40

u,2
-2,3

4.866

-22

81,7 -3.73s

-t8-0,4

1.091 61,9 4.8+4 8 !,3 -3.753
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Stlchdng Educhlld
te Bilthoven

,I FINANCIELE POS]T]E

Uit de balans is de volgerde financieringssm,rcarur af te hiden:

Bcschlkbaar op lugc tcrmfln:

Stichtingskapiaal

Dit bedrag is ds volgt aar6ewend:

Vorderingen
Liquide middelen

Af kordopende schulden

Werkkapitaal

Tot het rrerstrekken van nadere toeliótirEen din wij gaame bereid.

Hoogaótend,
Cash fl ow administratioÍ§

P. van der Waals
Bachelor of &rsiness Administration

3t-t2-20t5 3t-t2-20t4

t6.u8 t5.556

€€

\J

\,

938
r6.460

t7.398

750

733
t6.074

t6.807

t.25 I

t6.648 t5.5s6
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Stichting Educhild
te Bilthoven

I BAHNS PER3I DECEMBER2OI5
(voor winstbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

3l december 2015 3l december20l4

€€€€

938
16.460

733
16.074Il

\/

17.398 t6.807

t6.807r7.398
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3 I december 2015 3ldecember2014

€€€€

PASSIVA

Stichtlngskapitaal

Overige neseryes

Onverdeelde winst

Kordopende schulden

r5.557
t.09 r

10.712
4.U4

\J16.648

750

15.556

I.25 t

t6.807

\)
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Stichting Educhild
te Bilthoven

2 WINST-EN.VERLIESREKENING OVER 20 I5

€

Donaties

Kosten

Overige kosten

Resultaat uit gewone uitoefening

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone
bedriiBultoefenlng
Belastingen resultaat uit gewone

bedriiftuioefening

Resulaat

20t5 2014

€ € €

5.9@

t.094

4.866

-22

4.8+4

4.8+4
rI-

1.762

63t

t/
l.r3r

-40

t.09t

r.09t

\/
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Stichting Educhild
te Bilthoven

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor Íinanciéle
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostpiiis ziln
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

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vriie
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd
tegen historische kostprijzen.
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Stichting Educhlld
te Bihhoven

Resultaatbcpallng

Het resulaat wordt bepaald als het rersd*l urssen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van

het verclagiaar met inachoemirq van de hiervoor vermelde waarderirgsgrondslagen.

Winsten ziln verantvoord in het laar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn venicht
Verliezen welke lun oorsprorg vinden in het boekiaar z'rin in aanmerkirg genomen zodra deze

vooaienbaar zijn.

Flnandëlc batcn cn lastcn

De rcntebaten en -lasten betreffen de op de verslagreriode betrekkirg ttebbende rcrneopbrergsten
en -lasten van uiqcgeven en ontnangen lenirgen.

- t0-



Stichtlng Educhild
te Bihhoven

4 TOELICHTING OP DE BAIANS PER 3I DECEMBER 20 I5

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen
Overlopende activa

Overlge vorderingen

Nog te ontlrangen giften
Overige vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvirngen nente

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. beaalrekening
ABN AMRO Bank N.V. spaarrekening

3 r-12-20t5 3 t-12-20t4

733

83s
t0

635

635

93

-

€€ v
635

98
845

93

938

-

845

- 98 V

48
16.412

-25
16.099

16.460 t6.074



Stichting Educhild
te Bihhoven

PASSIVA

Stichtingskapltaal

Overige neserYcs

Sand per I januari

Resulaatbestemming yoorgaarË boe§aar

Sandper3ldecember

Onverdeelde winst

Sand per I januari

Verdeeld resulaat voorgaand boekiaar
Onverdeeld resuhaat boe§aar

Sand per 3l december

Kortlopendc schulden

Overige schulden
Overlopende passiva

Overlge schulden

Voorui'onwangen giften

Overlopendc passiva

Adminisoatiekosten

2015

€

t0.712
4.U5

2014

€

6.8fi
3.908

U rs.557 t0.712

-4.U4
4.844
t.09 r

3.909
-3.909
4.8++

t.09! 4.8+4

3 r-12-20t5 3 t-t2-2014

€

750
500
75t

750 t.25 r

500

€

U
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Stlchdng Educhlld
te EÏkfiorcn

5 TOEUCHTING OP DE WNST.EN-VERLIESREKENING OVER 20 I 5

Donatlcs

Donaties van ondernemingen
Donaties ran particulieren
Donaties ran stichtirgen

Orcrlgc kostcn

&ploiatiekosten
Algemene kosten

Exploiroekosten

Reis- en wrblifíkosten

Algemene kasten

Administradekosten
Advieskosten

20t5 20t4

€ €

t.300
462

2. t80
2.7W
t.000

1.762 5.960

\./
270
36t

3r0
7U

63r t.09{

270 3r0

36t 3t9
465

Flnandëlc batcn cn lastcn

Rentebaten en soo4gelijke opbrcngstcn
Rentelasten en soorlgelijke kosten

Renteöoten en soortgeliike

Rentcbaten ABN AMRO Bank N.V.

Renelosten en soortgerrjitb kosten

Rentelasten ABN AMRO Bank N.V.

7U

98
- t20 V

36r

93
- 133

40 -22

93 98

- r33 -r20
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Stlchdng Educhlld
te Bilthoven

Ondcrtkcnilg van dc l.arÈk nlng

Bilthoven, 2 augusurs 2016

MewouwV. -ïia É

T.W. de Graaf

- Al«dd

ó
\.,

De heer A.M.A. van den Heurel
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OVERIGE GEGEVENS

I Bestemming van de winst 20 I 5

De directie stelt voor om de winst over 2015 in 20 I 6 als volgt te verwerken:

Resultaat

ïoevoeging aan de overige reserves

t.09 t

r.09t
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