
 

 

Jaarrekening per 31 december 2015 
 
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten 
en lasten 2015. De gerapporteerde periode is 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. 
 
Balans per 31 december 2015 
 
Saldo 1 januari 2015    € 89.933,00 
 
Baten en lasten 2015 
 
Baten             
- donaties particulieren, instellingen en bedrijven €            110.085,00     
- overige baten (rente)   €         269,91                  
   Som der baten €           110.354,91  
 
Lasten 
besteed aan doelstellingen*    
- directe hulp    €               97.393,35    
werving baten** 
- kosten onderhouden Stichting, organisatie  
en fondsenwerving    €               11.410,04                      
   Som der lasten €            108.803,39    
 
Resultaat    €              91.484,52  
 
* besteed aan doelstellingen: 

1. Huiswerkbegeleiders +    
2. Kinderziekenhuis +       
3. Medische verzorging  € 44.513,98 
4. Casa Juliana   € 15.987,10 
5. Schoenen/kleding  €   5.787,37      
6. Tandheelkundige zorg  €   4.397,00     
7. Foster Family   €   4.452,59        
8. Autoverzekering   €   2.199,41 
9. Huis + waterput (eenmalig) €   6.555,90 
10. Schoolbenodigdheden  €            3.500,00 
11. Bonus personeel  €          10.000,00 

     
 
** werving baten: 

1. Autohuur + chauffeur  €              462,46 
2. Reis- en verblijfkosten  €              220,16 
3. Charity Match   €   9.362,35 
4. Transport Luinstra  €      652,50 
5. Administratie/promotie kosten €      597,50 
6. Bankkosten   €      115,07 

 
 
 
 



 

 

 
 
Gereserveerd voor 2016    
- kortlopende schulden*   €   91.050,00 p.jr.                 
   Som der lasten €              91.050,00 p.jr.   
 
* kortlopende schulden aangegaan voor periode van 12 maanden: 
- na-schoolse opvang/huiswerkbegeleiding, 4 begeleiders +   
- medische hulp/psychische bijstand +       
- kinderziekenhuis      € 45.000,00 p.jr. 
- Casa Juliana     € 16.000,00 p.jr.    
- tandheelkundige zorg     €   5.000,00 p.jr. 
- kleding/schoenen     €   6.500,00 p.jr. 
- ondersteuning pleeggezin met gehandicapt kind  €   9.000,00 p.jr. 
- schoolbenodigdheden     €   3.500,00 p.jr. 
- autoverzekering (2 busjes)     €   3.250,00 p.jr. 
- huisraad (linnen, tafel, stoelen enz)   €   2.800,00 eenmalig 
   
 
 
 
Saldo 31 december 2015 rekening courant  €     36.174,55   
Saldo 31 december 2015 zakelijke spaarrekening €    54.958,44  
   Totaal   €  91.132,99 
       
 
Toelichting: 
Saldo 31 december 2015 € 91.132,99 
Gereserveerd voor 2016 € 91.050,00 
 
Uit het overzicht blijkt dat de financiën voor 2016 rond zijn, daarvoor zijn wij alle 
donateurs zeer erkentelijk! Heel graag willen wij onze substantiële hulp in 2017 
kunnen voortzetten aangezien onze projecten van wezenlijk belang zijn voor onze 
weeskinderen. Mochten we extra geld ontvangen, zullen we dat o.a. kunnen 
besteden aan een Greenhouse. Daarvoor is eenmalig 8000 euro nodig. Binnenkort 
zal hierover meer informatie te vinden zijn op onze website (www.livada.nl). 
 
 


