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Stichting Child of Uganda

t.a.v. het Bestuur

Vlinderslag 23

3233 GX Oostvoorne

Rotterdam, 13 september 2013

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening van uw stichting over het boekjaar 2012 aan.

De jaarrekening heeft onderstaand verslag als voorwoord.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de boek-

houding gevoerd en de jaarrekening samengesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en volledigheid van deze gegevens en de -daarop gebaseerde- jaarrekening berust bij het

bestuur van de stichting. 

Onze opdracht is uitgevoerd overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking

tot samenstellingsopdrachten. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden mag

daaraan niet de zekerheid worden ontleend die verkregen wordt bij een opdracht tot het

toepassen van een accountantscontrole. De jaarrekening is op zorgvuldige wijze samengesteld

en in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving

en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere

informatie steeds gaarne bereid,

hoogachtend,

Drs M.G.M. Heikens.
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Stichting Child of Uganda

te Oostvoorne

1. ALGEMEEN

De stichting is op 7 februari 2012  per notariële akte opgericht, onder de naam

Stichting Child of Uganda, gevestigd te Oostvoorne.

2. BESTUUR

Volgens de statuten dient het bestuur te bestaan uit ten minste drie leden. 

Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

3. ACTIVITEITEN

1. De stichting heeft ten doel:

het -vanuit christelijke en humane overweging- ondersteunen van kleinschalige projecten van

weeskinderen in Oeganda om deze kansarme kinderen een menswaardige toekomst te bieden,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het stimuleren en ondersteunen van het onderwijs;

- het promoten van selfsupporting acties;

- het geven van financiële steun in de ruimste zin van het woord;

- het stimuleren van zelfredzaamheid.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.
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B. JAARREKENING



Stichting Child of Uganda

te Oostvoorne

S T A A T   V A N   B E Z I T T I N G E N   E N

A C T I V A 31-12-2012

€

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventaris 0

 - - - - - - - - -

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

    Subsidie-vorderingen 0

 - - - - - - - - -

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Overige vorderingen

   en overlopende activa 0

 - - - - - - - - -

LIQUIDE MIDDELEN 71.020

 - - - - - - - - -

TOTAAL 71.020
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S C H U L D E N   P E R   3 1   D E C E M B E R   2 0 1 2

P A S S I V A 31-12-2012

€

STICHTINGSVERMOGEN

Kapitaalrekening 0

Reserverekening 70.930

70.930

 - - - - - - - - -

KORTLOPENDE SCHULDEN (< 1 jaar)

Crediteuren 0

Loonbelasting 60

Overige schulden en

   overlopende passiva 30

90

 - - - - - - - - -

TOTAAL 71.020
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Stichting Child of Uganda

te Oostvoorne

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

2012 2011

€ €

Verantwoording projecten:

Ontvangen giften Child of Uganda 117.016

 - - - - - - - - -

Uitgaven m.b.t. projecten 42.373

Uitgaven m.b.t. projecten overig 1.565

43.938

73.078

 - - - - - - - - -

Investeringsrekening

   subsidies 0

Rentelasten en 

   soortgelijke kosten 110

Rentebaten en

   soortgelijke opbrengsten 0

110

TOTAAL BATEN 72.968

 - - - - - - - - -

Exploitatierekening:

- Personeelskosten 1.713

- Algemene kosten 325

TOTAAL LASTEN 2.038

RESULTAAT 70.930

Buitengewone baten en lasten 0

SALDO TEN BEHOEVE VAN

   NOG UIT TE VOEREN PROJECTEN 70.930
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ALGEMENE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen inzake balanswaardering 

en resultaatbepaling zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (BW 2 Titel 9 art. 362,

lid 1 t/m 3).

Aard der bedrijfsactiviteiten

Doelstelling der stichting: Het ondersteunen van kleinschalige projecten t.b.v. weeskinderen 

in Oeganda, in de ruimste zin van het woord.

Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Giften, donaties, eigen bijdragen e.d. worden verantwoord op kas-basis; subsidies

worden verantwoord op basis van toerekening aan de periode.

Andere baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met

afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de verwachte economische

levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van voornoemde waarden.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarden.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit giften van particulieren en bedrijven.

Tevens uit subsidie-gelden, welke bij wijze van bevoorschotting verstrekt worden. Toerekening

hiervan geschiedt op basis van periode, en niet op basis van moment van uitbetaling.

Lasten, financiële baten en lasten en soortgelijke opbrengsten en kosten.

Deze categorieën worden toegerekend aan de periode waarop deze posten betrekking 

hebben, respectievelijk voor het eerst bekend zijn geworden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN

VASTE ACTIVA

31-12-2012

€

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventaris

Saldo per ultimo 0

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Subsidie-vorderingen

Totaal der toegezegde projectsubsidie 0

af: Ontvangen subsidie boekjaar 0

0

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente spaarrekening 0

Vooruitbetaalde verzekering 0

0

LIQUIDE MIDDELEN

De stichting heeft per ultimo boekjaar de volgende liquide middelen tot haar beschikking.

Abn-Amro bank, rekening-courant 41.90.30.190 71.020

Abn-Amro bank, spaarrekening 46.37.15.357 0

71.020
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STICHTINGSVERMOGEN

Het stichtingsvermogen wordt gevormd door de nog te ontvangen project-subsidie onder

aftrek van de reeds aan verstreken periode toegerekende project-subsidie, te vermeerderen

met een exploitatie-overschot(-tekort).

31-12-2012

€

Kapitaalrekening

Te ontvangen toegekende project-subsidie 0

af: Ontvangen en toegerekende project-subsidie 0

0

bij: Saldo t.b.v. nog uit te voeren projecten (cumulatief) 70.930

Saldo per 31 december 70.930

af: Reservering projecten (70.930)

0

Reserverekening

Reserve nog uit te voeren projecten 70.930

af: Vrijval t.g.v. projecten 0

70.930

KORTLOPENDE SCHULDEN (< 1 jaar)

Crediteuren

Saldo per ultimo 0

Loonbelasting

Aangifte december 60

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 30

Te betalen kosten 0

30
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2012

€

Verantwoording projecten:

Ontvangen giften Child of Uganda 117.016

 - - - - - - - - -

Uitgaven m.b.t. projecten:

     Doorbetaald aan Foodstep België t.b.v. kinderen 13.651

     Doorbetaald aan Foodstep België t.b.v. project Foodstep 20.848

     Doorbetaald aan Foodstep België t.b.v. waterpompinstallatie 3.374

     Doorbetaald aan Foodstep België t.b.v. schoolgeld 3.000

     Doorbetaald aan Foodstep België t.b.v. dekens gevangenis 1.500

42.373

 - - - - - - - - -

Uitgaven m.b.t. projecten overig:

     Kilometervergoeding 820

     Porti 439

     Canvasdoek en roll-up banners 130

     Flyers 128

     Reis- en verblijfkosten 48

1.565

 - - - - - - - - -

73.078

Personeelskosten

Salarissen 1.500

Zvw 107

Sociale lasten 76

Mutatie vakantiegeld 30

1.713

Algemene kosten

Drukwerk 277

Kantoorbenodigdheden 50

Kosten website 0

Representatie 0

Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering 0

Aanschaf klein inventaris 0

Overige algemene kosten (2)

325

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 0

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 110
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