
 
 

 
Balans Stichting Los Ninos      

 31-12-2008 31-12-2007  31-12-2008 31-12-2007 

Onroerende goederen PM PM Eigen vermogen € 278.324,42  € 278.627,57  

Leningen u/g PM PM    

Liquide middelen € 278.324,42  € 278.627,57     

 € 278.324,42  € 278.627,57   € 278.324,42  € 278.627,57  

 

 

 

Staat van baten en lasten    

 2008 begroting 2008 2007 

Donaties € 162.178,93  € 116.563,00  € 97.992,00  

Bijdrage SKG i/z bouw school € 60.000,00    

Intrest € 11.242,57    

 € 233.421,50  € 116.563,00  € 97.992,00  

Beheer en adminstratie € 27.748,65  € 26.829,00  € 21.210,00  

Beschikbaar voor doelstelling € 205.672,85  € 89.734,00  € 76.782,00  

    

Besteed aan doelstellingen    

Project in Guatemala € 70.563,00  € 89.734,00  € 76.782,00  

Bouw school Alotenango € 135.413,00    

 € 205.976,00  € 89.734,00  € 76.782,00  

Resultaat -€ 303,15  € 0,00  € 0,00  

    

 

 
Toelichting op de balans 
 
Onroerende goederen 
 
De stichting is eigenaar van enkele onroerende goederen in Guatemala w.o. de school Alotenango. 
Bij onverhoopt vertrek uit Guatemala is het niet te verwachten dat deze onroerende goederen tegen 
“marktprijzen”verkocht kunnen worden. Overdracht om niet is een meer realistische verwachting. Het 
is om deze redenen dat een en ander PM gewaardeerd is. 
 
Leningen u/g 
 
In Guatemala zijn aan “vrienden” van Los Ninos kleine kasgeld leningen verstrekt. In totaal € 6.000,00. 
De leningen zijn renteloos. 
Voorzichtheidshalve zijn de vorderingen op PM gewaardeerd. De lokale leiding bewaakt zorgvuldig de 
terugbetaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Liquide middelen 
 
Het bedrag aan liquide middelen is nagenoeg gelijk aan het eigen vermogen. Gelet op de toegepaste 
waarderingsgrondslagen en toepassing van het kasstelsel is dit een logische consequentie. Bij de 
beoordeling van de omvang van de liquide middelen / eigen vermogen dient het volgende in 
aanmerking te worden genomen. 
 
 
De stichting heeft ult 2008 nog bouwverplichtingen tot een bedrag van € 90.000,00. Van SKG en 
NCDO is nog € 65.000,00 in 2009 te ontvangen. Derhalve resteert een netto verplichting  
van € 25.000,00. 
 
Dit betekent dat de “vrije” liquide middelen / eigen vermogen rond € 250.000,00 bedragen.  
Het is beleid van het bestuur om bij onverhoopte discontinuïteit de projecten nog 2 jaar te kunnen 
financieren. Uitgaande van begrote kosten van circa € 110.000,00 per jaar is dit beleidsuitgangspunt 
dus haalbaar. 
 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
De ontvangen intrest betreft deposito’s en internetspaarrekening, beide ondergebracht bij de 
Rabobank. 
 
Beheer en administratiekosten betreft overhead Guatemala en Nederland alsmede de vergoeding van 
twee medewerkers. Deze laatste kosten bedragen circa € 15.000,00. 
Uitgedrukt in een percentage van de donaties bedragen de kosten van beheer- en administratiekosten 
in 2008 17,1%. 
 
Voor de toelichting op de bestedingen aan doelstellingen verwijzen wij naar de specifieke 
verslaggeving terzake. 
 
 
Tilburg, 5 mei 2009 


