Balans per 31 dec 2015
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen

31-dec-15

31-dec-14

156755
2365

162609
2965
159120

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies soc.verz.
Overige vorderingen

0
2213

165574

1899
5006
2213
53764
215097

Liquide middelen
Totaal activazijde

6905
41550
214029

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

31836
40906

31212
67386
72742

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

53879

98598
66980

53879
Kortlopende schulden
Aflosverpl. komend boekjaar
Handelscrediteuren
Belastingen en prem. Soc. Verz.
Overlopende passiva

13101
70493
1453
3429

66980
13101
27386
1516
6448

88476
215097

Totaal Passivazijde

48451
214029

BATEN
Baten uit eigen fondswerving

2015
516694

2014
566324

Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp en noodhulp
Voorlichting en educatie
Voorbereiding en coördinatie

283277
57882
28882

332267
51799
32352
370041

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Werving baten
Beheer en administratie

152763

416418
134997

152763

134997

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Doorbelastingkosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Rentebaten etc.
Rentelasten etc.
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

50206
10205
3782
6454
3021
14235
342
7170
10055
9419
-104254

60863
19072
1089
5889
1816
2976
729
3029
6220
9097
-100179
10635
533439

56
-9167

10601
562016
178
-12656

-9111
-25856

-12478
-8170

Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 2:10 BW. De
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De stichting maakt hiervoor gebruik van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving en dan met name Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen'.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische
kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een
ander waarderingsgrond is vermeld.
Stichting Internationale Kinderhulp, statutair gevestigd te Haarlemmermeer is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41226485.
De activiteiten van Stichting Internationale Kinderhulp, statutair gevestigd te Haarlemmermeer,
bestaan voornamelijk uit: Het entameren van liefdadigheidsactiviteiten voor de opvang van kinderen,
inclusief maar niet uitsluitend het verstrekken van financiële ondersteuning, het geven van
faciliteiten en het opzetten en bijhouden van programma's voor de opvang van kinderen, met
inbegrip van weeshuizen in verschillende delen van de wereld, het organiseren en uitvoeren van
adoptieprogramma's en -dienstverlening en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het de ruimste zin van het woord.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Marshallweg 4a te Leeuwarden.
Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 1,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2014 waren dit 3 werknemers. De stichting is een onafhankelijke partner
van de naar Amerikaansrecht opgerichte stichting International Childeren Care (hierna te noemen:
ICC). ICC maakt onderdeel uit van de overkoepelende organisatie International Childrens Care
International (verkort ICC International). De stichting verricht haar werkzaamheden en beleid
overeenkomstig de werkwijze en het beleid van ICC International. De stichting steunt alleen de ICC
projecten welke zijn uitgekozen en goedgekeurd door ICC International. Deze afspraken zijn
vastgelegd in artikel 2A van statuten van Stichting Internationale Kinderhulp.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of
vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3,33-10 %
Vervoermiddelen 20 %
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen
dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De benodigde omvang
hiervoor stijgt met 2% per jaar ten opzichte van de waarde per 31 december van het vorige jaar.
Derhalve vindt een dotatie van 2% per jaar plaats.
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde. De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van
baten en lasten verantwoord. Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in
mindering zijn gebracht op investeringen.
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

