Jaarrekening 2009 Stichting Los Niños
Balans 31-12-2009
31-122009
€
Onroerende
goederen
Leningen u/g
Liquide middelen

31-122008
€

31-122009
€

PM
PM
Continuïteitsreserve
PM
PM
Bestemmingsfonds
340.831,34 284.172,42 Voorziening ontslag

31-122008
€

112.848,34 101.153,42
3.926,00
5.057,00
6.019,00

Projectverplichtingen 219.000,00 177.000,00
340.831,24 284172,42

340.831,34 284.172,42

Stelselwijziging
Met ingang van het boekjaar 2009 wordt het kasstelsel niet meer toegepast.
Onder projectverplichtingen zijn de toezeggingen voor 2 jaren opgenomen. Als mede de eenmalige
toezeggingen inzake bouwprojecten. Het effect van deze stelselwijziging is via het eigen vermogen
verwerkt. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.
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” afgestoten kunnen worden. Overdracht "om niet" is een meer realistische verwachting.
Het is om deze redenen dat de onroerende goederen PM gewaardeerd zijn.
Leningen u/g
Deze leningen zijn begin 2010 volledig afgelost onder meer door het besluit ontslaguitkeringen
conform het heersende beleid in Guatemala begin 2010 uit te keren.
Liquide middelen
Als gevolg van de toegepaste waarderingsgrondslagen en het in de praktijk van toepassing zijnde
kasstelsel, is de omvang van het eigen vermogen nagenoeg gelijk aan de liquide middelen. De liquide
middelen zijn ondergebracht bij solide banken en terstond opeisbaar.
Continuïteitsreserve
Het verloop is als volgt:

Saldo 31-12-2008
Resultaat 2009
Saldo 31-12-2009

€
101.153,42
11.694,92
112.848,34

De continuïteitsreserve is bedoeld om de risico's van onverhoopte discontinuïteit op korte termijn te
kunnen verlichten.

In Guatemala werkt de stichting met vrijwilligers die relatief een lage vergoeding ontvangen. Bij
onverhoopte discontinuïteit is het niet zeker dat afwikkeling door deze vrijwilligers zal geschieden.
Reden dat het bestuur op grond van scenario's en risico-analyses in niveau van circa
€ 100.000,00 aanvaardbaar en noodzakelijk acht. Een en ander conform advies Herkstöter
"Vermogensnormering goede doelen" en VFI-richtlijn "Reserve goede doelen".
Bestemmingsfonds
Bestemmingsfondsen worden gevormd door middelen waarbij een derde een bestemming aan
middelen heeft gegeven. De stichting heeft in 2009 middelen ontvangen van de aankoop van grond en
de bouw van een educatief centrum t.b.v. de stichting Semilla de Esperanza Y Amor in San Mateo.
Het verloop van deze post is als volgt:

Ontvangen in 2009
Aankoop grond San
Mateo
Beschikbaar voor bouw

€
11.200,00
7.274,00
3.926,00

Voorziening ontslag vergoedingen
Zoals reeds vermeld zijn de ontslagvergoedingen begin 2010 uitbetaald.
Staat van baten en lasten
Met ingang van 2008 wordt, conform de nieuwe verantwoordingsrichtlijnen, naast de uitvoeringskosten
van programma's onderscheid gemaakt in wervingskosten baten en kosten "beheer en administratie".
Dit betekent dat de totale overheadkosten ad € 24.667,83 verdeeld zijn als volgt:

Uitvoeringskosten projecten
Wervingskosten baten
Beheer en administratie

2009
€
19.734,00
2.466,00

2008
€
22.195,00
2.775,00

2.467,83

2.776,00

24.667,83

27.746,00

De daling van de totale overhead is voornamelijk het gevolg van lagere kosten Guatemala.
2009
Baten uit eigen fondswerving
Bijdrage SKG
Intrest

2008

€
€
147.393,05 162.178,93
90.000,00 60.000,00
7.537,96

11.242,57

244.931,01 233.421,50
Projecten
Wervingskosten baten
Beheer en administratie

228.302,26 228.171,00
2.466,00
2.775,00
2.467,83

2.778,65

233.236,09 233.724,65
Resultaat
Ratio bestedingen
Ratio wervingskosten
Ratio beheer en administratie

11.694,92
93%
1%
1%

-303,15
100,1%
1,2%
1,2%

De bijdrage van SKG betreft zowel bijdrage in de bouw en exploitatie van de school in Alotenango. In
2009 is t.b.v. de exploitatie € 25.000,00 ontvangen. De resterende bijdrage 2009 alsmede de bijdrage
2008 betreft de bouw. In de bijdrage SKG is ook de eenmalige bijdrage NCDO af € 25.000,00
inbegrepen.
De lagere intrest baten zijn voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling op de geldmarkt, waardoor de
beleggingmogelijkheden zeer beperkt waren en het derhalve niet mogelijk was zonder risico te
aanvaarden hogere rendementen te behalen.
Projecten
Deze betreffen:
2009
€

2008
€

Bendición de Dios Alotenango
Exploitatie e.d.

63.367,26

43.421,00

Bouw school

76.045,00

150.038,00

139.412,26

193.459,00

5.579,00

5.915,00

10.003,00

0

15.582,00

5.915,00

3.933,00

0

21.324,00

18.888,00

Medisch fonds en daklozen

1.452,00

1.141,00

Timmerwerkplaats

1.016,00

0

Overige projecten

3.583,00

8.768,00

42.000,00

0,00

228.302,26

228.171,00

Telesecundaria Chimachoy
Exploitatie e.d.
Bouw computerlokaal

Semilla de Esperanza Y Amor San
Mateo
Studiefonds

Mutatie projectverplichtingen

Totaal

Voor een nadere toelichting op de diverse projecten verwijzen wij naar de toelichting in het jaarverslag
2009.

Gemonde, april 2010

