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Balans per 31 december 2016

A  c  t  i  v  a

2016

€ €

2015

€ €

Vlottende activa
Vlottende vorderingen (1) 455 1.463
Liquide middelen (2) 1.168.254 1.023.183

1.168.709 1.024.646

Totaal activa 1.168.709 1.024.646

Pagina 3



P  a  s  s  i  v  a

2016

€ €

2015

€ €

Eigen vermogen (3)
Bestemmingsfondsen 1.168.709 1.024.646

Totaal passiva 1.168.709 1.024.646
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Staat van baten en lasten over 2016

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€
Baten 391.815 280.000 342.456

Besteding aan de doelstelling (4) 256.350 286.509 268.427
Overige lasten 128 - -

Som der lasten 256.478 286.509 268.427

135.337 (6.509) 74.029

Financiële baten en lasten (5) 8.726 6.509 17.842

Resultaat 144.063 - 91.871
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 2 juni 2017

Doelstellingen van de stichting
De belangrijkste doelstelling van de stichting is het ter beschikking stellen van gelden aan de Stichting
Ninos Del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
— een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
— het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Vlottende vorderingen
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor
oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de van derden ontvangen gelden ter ondersteuning
van de doelstellingen van de stichting.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord als
baten in het boekjaar waarin deze worden verkregen.
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Baten met een bijzondere bestemming

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten en
anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en)
verwerkt.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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Toelichting op de balans

Vlottende vorderingen (1)
Onder de vorderingen is een bedrag van nog te ontvangen rente opgenomen.

Liquide middelen (2)
2016

€

2015

€

Rabobank 249 116.868
F. van Lanschot Bankiers N.V. 1.168.005 906.315

1.168.254 1.023.183

Eigen vermogen (3)

Bestemmingsfondsen

Continuïteitsreserve lange termijn 468.709 324.646
Continuïteitsreserve korte termijn 700.000 700.000

N.A-4 1.168.709 1.024.646

Continuïteitsreserve lange termijn

Stand per 1 januari 324.646 332.775
Lasten - (100.000)
Resultaatbestemming 144.063 91.871

Stand per 31 december 468.709 324.646

Continuïteitsreserve korte termijn

Stand per 1 januari 700.000 600.000
Baten - 100.000

Stand per 31 december 700.000 700.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€

Giften

Donaties particulieren 104.128 125.000 114.341
Donaties bedrijven 60.000 35.000 17.200
Donaties stichtingen 104.572 100.000 131.307
Opbrengsten kerstmarkten, projecten en acties 35.842 20.000 29.608
Bene eten 87.273 - -

391.815 280.000 292.456

Besteding aan de doelstelling (4)
Project Stichting Ninos Del Arco Iris 256.350 286.509 268.427

256.350 286.509 268.427

De Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloningen of vergoedingen voor de verrichte
werkzaamheden en uitoefening van hun taken. Privé gemaakte kosten voor de stichting worden door de
stichting niet vergoed.

2016

€

Begroting
2016

€

2015

€

Financiële baten en lasten (5)
Rentebaten en soortgelijke baten 9.764 9.304 18.658
Rentelasten en soortgelijke lasten 1.038 2.795 816

8.726 6.509 17.842

De rente baten en lasten wijken af van de begroting doordat rentepercentages en de hoogte van de door
de banken berekende kosten afwijken van de ingeschatte bedragen.
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Ondertekening van de jaarrekening

Eindhoven, ........................

Bestuur:
Hugo Nieuwenhuizen Rob van Engelen

Jan van Hout Truusje van Hoof

Jos van Engelen
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