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Stichting Kind en Oor te Tilburg

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
in euro's
31-12-2017
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

45.186

Totaal activa

45.186

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

45.186
0
45.186

Totaal passiva

45.186

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 - 2017
in euro's
13-7-2016 t/m
31-12-2017

BATEN
Donaties non profit
Donaties particulieren
Donaties zakelijk

44.670
9.010
9.295
62.975

LASTEN
Reis- en verblijfkosten
Aanschaf instrumentarium en hulpmiddelen
Algemene kosten

8.233
6.236
3.320
17.789

Netto saldo baten en lasten

45.186
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Stichting Kind en Oor te Tilburg
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
Stichting Kind en Oor is opgericht op 13 juli 2016 en is statutair gevestigd in Tilburg.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheidszorg in Aziatische landen (waaronder Nepal) of andere
landen met een hulpvraag in de zorg, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de
stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Waarderingsgrondslagen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de
verkrijgings- of uitgaafprijs. Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.
Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen alle baten en de aan het verslagjaar toe te rekenen exploitatielasten.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen dan wel gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Boekjaar
Dit rapport heeft betrekking op het eerste boekjaar van de stichting. Het betreft een verlengd boekjaar vanaf de
oprichtingsdatum 13 juli 2016 tot en met 31 december 2017.

Toelichting op de balans per 31 december 2017
in euro's
ACTIVA
Vlottende activa

31-12-2017

Liquide middelen
ING Bank rekening courant

45.186
45.186

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Saldo per 13 juli 2016
Mutaties
Saldo per 31 december 2017

0
45.186
45.186

Algemene reserve
Saldo per 13 juli 2016
Mutaties
Saldo per 31 december 2017

0
0
0
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016/2017
in euro's
LASTEN
13-7-2016 t/m
31-12-2017

Algemene kosten
Werkzaamheden door derden
Kosten automatisering
Bankkosten
Representatiekosten
Juridische kosten
Wervingskosten

900
120
19
314
173
1.794
3.320

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2016/2017 als volgt samengesteld

Arvid Kropveld, voorzitter en secretaris
Thomas Godthelp, penningmeester
Carlo Habets

Vaststelling van de jaarrekening
De jaarrekening 2016/2017 van Stichting Kind en Oor is op 11 april 2018 door het bestuur van de stichting vastgesteld.

4/4

