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1. Jaarverslag



               Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

               Dhr. Van Essen

               Postbus 315

               3705 AH  ZEIST

Referentie: SKKIN                Utrecht, 30 september 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte heer Van Essen,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

te Zeist samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de stichting verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. november 2014 werd de stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting Kansarme

Kinderen in Nederland per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61889792.

De doelstelling van Stichting Kansarme Kinderen in Nederland wordt in artikel van de statuten als volgt

omschreven:

Zoveel mogelijk gezinnen in Nederland die onder de armoede grens leven een zorgeloze toekomst te bieden 

inmiddels de juist hulp en ondersteuning

- Dhr A. Bolkestein / Penningmeester

De directie wordt gevoerd door:

- Dhr. A. van Essen / voorzitter

- Mevr. S. Harreveld / Secretaris
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 21.755 89.001

Liquide middelen 28.432 33.295

Totaal vlottende activa 50.187 122.296

Werkkapitaal 50.187 122.296

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 6.984 5.120

6.984 5.120

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 57.171 127.416

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 33.600 37.507

Voorzieningen 21.755 89.001

Langlopende schulden 1.816 908

57.171 127.416

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gedaald met € 72.109.

31 december 201831 december 2019
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2.  JAARREKENING



Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 484 -

Vervoermiddelen 6.500 5.120

6.984 5.120

Vlottende activa

Voorraden 
Grond- en hulpstoffen 21.755 89.001

21.755 89.001

Liquide middelen 28.432 33.295

Totaal activazijde 57.171 127.416

Zeist, 

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

Dhr. A. van Essen / voorzitter Dhr A. Bolkestein / Penningmeester

Mevr. S. Harreveld / Secretaris

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 33.600 37.507

33.600 37.507

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 21.755 89.001

21.755 89.001

Langlopende schulden

Overlopende passiva 1.816 908

1.816 908

Totaal passivazijde 57.171 127.416

Zeist, 

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

Dhr. A. van Essen / voorzitter Dhr A. Bolkestein / Penningmeester

Mevr. S. Harreveld / Secretaris

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet - -

Mutatie onderhanden werk - -

Mutatie onderhanden projecten - -

Mutatie voorraad - -

Geactiveerde productie eigen bedrijf - -

- -

Inkoopwaarde van de omzet 94.758 53.867

Kosten van grond- en hulpstoffen - -

Kosten van uitbesteed werk - -

Mutatie voorraad - -

Inkoopwaarde van de omzet 94.758 53.867

Bruto-marge -94.758 -53.867

Overige bedrijfsopbrengsten 116.275 66.233

Bruto bedrijfsresultaat 21.517 12.366

Lonen en salarissen - -

Sociale lasten - -

Pensioenlasten - -

Overige personeelskosten - -

Personeelskosten - -

Afschrijvingen immateriële vaste activa - -

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.335 1.280

Afschrijvingen 2.335 1.280

Waardeveranderingen 

vastgoedbeleggingen - -

Bijzondere waardevermindering van 

vlottende activa - -

Overige personeelskosten - -

Huisvestingskosten - -

Exploitatiekosten - -

Verkoopkosten 4.318 2.091

Autokosten 4.351 3.648

Kantoorkosten 5.044 3.560

Algemene kosten 1.271 2.301

Vrije kostenrubriek A - -

Vrije kostenrubriek B - -

Vrije kostenrubriek C - -

Overige bedrijfskosten 14.984 11.600

Som der kosten 17.319 12.880

Bedrijfsresultaat 4.198 -514

Vrijval herwaarderingsreserve - -

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten - -

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -

Waardeveranderingen van vorderingen 

die tot de vaste activa behoren en van 

effecten - -

2019 2018
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

2019 2018

Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -168

Som der financiële baten en lasten -239 -168

Bijzondere baten - -

Bijzondere lasten - -

Som der bijzondere baten en lasten - -

Resultaat 3.959 -682

Belastingen - -

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen - -

Resultaat 3.959 -682

Buitengewone baten - -

Buitengewone lasten - -

Belastingen buitengewoon resultaat - -

Buitengewoon resultaat - -

Resultaat aandeel derden - -

Mutatie oudedagsreserve - -

Resultaat 3.959 -682

Zeist, 

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

Dhr. A. van Essen / voorzitter Dhr A. Bolkestein / Penningmeester

Mevr. S. Harreveld / Secretaris
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

Voorzieningen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-

methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of

vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat 

te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de

onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij

de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

De activiteiten van Stichting Kansarme Kinderen in Nederland, statutair gevestigd te Zeist, bestaan

voornamelijk uit:

Zoveel mogelijk gezinnen in Nederland die onder de armoede grens leven een zorgeloze toekomst te bieden 

inmiddels de juist hulp en ondersteuning

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Postbus 315 te Zeist.

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland, statutair gevestigd te Zeist is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 61889792.
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Voorziening jubilea

Reorganisatievoorziening

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Overige voorzieningen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Overige bedrijfsopbrengsten

De voorziening vanwege arbeidsongeschiktheid wordt gevormd voor op balansdatum bestaande

verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum

naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of

arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen

aan deze personeelsleden. De voorziening arbeidsongeschiktheid wordt opgenomen tegen de contante

waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden

met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige

ondernemingsobligaties ad <..>% (2019: <..>%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt

gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis

van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders

vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal 2018

€ € €

Aanschafwaarde - 6.400 2.050

Cumulatieve afschrijvingen - -1.280 -

Boekwaarde per 1 januari - 5.120 2.050

Investeringen 599 7.500 6.400

Verkoopwaarde - -3.900 -2.050

Afschrijvingen -115 -2.220 -1.280

Mutaties 2019 484 1.380 3.070

Aanschafwaarde 599 10.000 6.400

Cumulatieve afschrijvingen -115 -3.500 -1.280

Boekwaarde per 31 december 484 6.500 5.120

Vervoermiddelen/Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad

Voorraad 21.755 89.001

Liquide middelen

Rekening courant bank 28.432 33.295

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal 33.600 37.507

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen uitgegeven goederen

Stand per 1 januari 89.001 -

Mutatie bij -67.246 89.001

Stand per 31 december 21.755 89.001

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Administratiekantoor vd Bruggen 1.816 908
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Inkoopwaarde van de omzet

Vergeven Natura donaties (sinds 2018) 10.800 45.522

Kleding 5.377 2.037

Speelgoed 1.656 2.795

Schoenen 5.617 2.172

Extra's 3.362 1.341

Voorraad mutaties 67.946 -

94.758 53.867

Overige bedrijfsopbrengsten

Baten van Particulieren 17.215 23.515

Baten van Bedrijven 16.363 13.332

Baten van Collectes 1.059 1.553

Baten in Natura 81.638 27.833

116.275 66.233

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 115 -

Vervoermiddelen 2.220 1.280

2.335 1.280

Verkoopkosten

Collectekosten 457 121

Voorlichting - 100

Abonnement Data gegevens 1.141 -

Vrijwillersvergoeding 2.720 1.870

4.318 2.091

Autokosten

Brandstoffen 1.134 1.239

Reparatie en onderhoud 764 615

Verzekering 906 -

Motorrijtuigenbelasting 1.223 880

Overige autokosten 324 914

4.351 3.648

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 473 242

Portokosten 2.156 1.293

Communicatie kosten 1.108 1.048

Kosten automatisering 97 -

Overige kantoorkosten 1.210 977

5.044 3.560
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 908 908

Verzekeringen 363 1.393

1.271 2.301

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 239 168
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3.  BIJLAGEN



3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2019

Inves-

teringen

2019

Verkochte 

activa

2019

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2019

€ € € €

Materiële vaste activa

Inventaris

Laptop Acer Aspire 599 599

Vervoermiddelen
Auto 6.400 3.900 2.500

Nieuw auto 7.500 7.500

6.400 7.500 3.900 10.000

Totaal materiële vaste activa 6.999 7.500 3.900 10.599

Totaal vaste activa 6.999 7.500 3.900 10.599
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Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te Zeist

Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2019

Afschrij-

vingen 

2019

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2019

Boekwaarde 

per 

31-12-2019

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

115 - 115 484 20,00

1.280 1.220 2.500 - 20,00

- 1.000 - 1.000 6.500 20,00

1.280 2.220 - 3.500 6.500 -

1.280 2.335 - 3.615 6.984 -

1.280 2.335 - 3.615 6.984 -
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