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Lies Dinnissen - secretaris
Youri van Vessem - penningmeester
Angelique philipsen - bestuurslid
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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2018

31-12-2017

Bankrekening

ING zakelijke rekening

29461

24406

Spaarrekening

ING zakelijke spaarrekening

10022

15

39483

24421

31-12-2018

31-12-2017

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

0
Totaal bestemmings reserve

0

0

Totaal algemene reserve

39483

24421

Totaal passiva

39483

24421
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Inkomsten uit donaties en giften

39918

20520

Inkomsten uit overige baten van
particulieren

777

2700

Totaal baten van particulieren

40695

23220

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven

15427

14388

Inkomsten uit rente

7

0

Som van de baten

56129

37608

Overige baten

19833

8200

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

75962

45808
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

- overige bestedingen aan doelstelling

49814

45514

Besteed aan doelstellingen

49814

45514

Besteed aan doelstellingen:

Wervingskosten:
Website en hosting
Overige kosten eigen
fondswerving

242
8497

6888

8739

6888

Kosten administratie

230

369

Contributies

314

60

1803

429

2347

858

60900

53260

15062

-7452

Totaal Wervingskosten
Kosten beheer en administratie:

Overige kosten beheer
en administratie
Totaal kosten beheer en
administratie
Som van de lasten
Resultaat
Saldo baten & lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
Stichting Nativitas ondersteunt de opbouw en het onderhoud van de zorgcentra voor kinderen van mama België op
Flores en probeert geld in te zamelen voor voedsel, medicijnen, scholing en kleding voor de kinderen.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
speciﬁeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Eﬀecten
Eﬀecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
de hosting kosten van 2017 zijn betaalt in 2018 hierdoor de hogere kosten mede door onze tentoonstelling hebben wij
meer donaties ontvangen hierdoor dit grote verschil met het vorige jaar
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken
zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.
De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

Ratio's
Omschrijving

2018

2017

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

65,6%

99,4%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

81,8%

85,5%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

11,5%

15,0%

3,9%

1,6%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 24-04-2019
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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