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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Balans per 31 december 31 december

2018 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 45.291                39.645                

Totaal activa 45.291                39.645                

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 45.051                39.342                

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 240                     303                     

Totaal passiva 45.291                39.645                
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Staat van baten en lasten 2018 2017

Realisatie Begroting

€ €

Baten

Donaties 11.977                18.638                

Som der baten 11.977               18.638               

Lasten

Bestedingen aan doelstelling 4.626                  6.258                  

Overige kosten 1.642                  1.616                  

Som der lasten 6.268                  7.874                  

Saldo 5.709                  10.764               

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 5.709                  10.764                

5.709                  10.764               
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Statutaire gegevens

De stichting is opgericht op 20 augustus 2010 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

50679244.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Save and Protect Our Sexually-Abused Childeren in the

Philippines, statutair gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel:

Het verlenen van bijstand, hulp en ondersteuning aan misbruikte kinderen in de Filippijnen; het stimuleren 

van de bewustwording en het verstrekken van informatie met betrekking tot misbruikte kinderen in de 

Filippijnen.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

mevrouw M.E. Tinsay, voorzitter

de heer F.J. Meulmeester, penningmeester

Mevrouw S.M.D.E. Peterink, secretaris

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

jaarverslaggeving.

De jaarekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 

deze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn 

in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

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.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde 

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

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

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en de andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar 

zijn.

Donaties

De donaties zijn opgenomen overeenkomstig de in het boekjaar toegezegde donaties . De bijdragen uit 

aandeel in acties van derden (indien aanwezig) zijn in de jaarrekening netto verantwoord.

Besteding doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 

voor zover dit niet bij toezegging net geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waari vast komt te 

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2018 2017

€ €

Activa

Liquide middelen

ABNAMRO NL14 ABNA 0464 2782 95 45.291                39.645                

45.291               39.645               

Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve continuïteit

Saldo per 1 januari 39.342                28.578                

Bij: saldo baten en lasten 5.709                  10.764                

Saldo per 31 december 45.051               39.342               

Overlopende passiva

Administratiekosten 240 303

240                     303                     

De bestemmingsreserve continuïteit is gevormd om langdurige ondersteuning van de kinderen in de 

Filipijnen mogelijk te maken

In dit boekjaar en voorgaande boekjaren zijn meer donaties ontvangen dan in het jaar besteed. De niet 

gebruikte middelen zijn bestemd voor meerjarige ondersteuning van de kinderen. Om de juiste 

besteding van de middelen te waarborgen worden de middelen aangehouden in de stichting en 

gefaseerd op basis van jaarlijkse ondersteuningsplannen overgemaakt naar de Filipijjnen.
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 2017

Realisatie Realisatie

€ €

Baten

Donaties

Donaties 11.977                18.638                

11.977               18.638               

Lasten

Bestedingen aan doelstelling

Ondersteuning kinderen in de Filipijnen 4.626                  5.000                  

Kosten sponsoring -                      1.258                  

4.626                  6.258                  

Overige kosten

Administratiekosten 937                     303                     

Bankkosten 153                     130                     

Overige kosten 552                     1.183                  

1.642                  1.616                  
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Overige toelichtingen

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met grote financiële gevolgen voor het 

boekjaar 2018 en eerder voorgedaan.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontving in 2018 geen bezoldiging.

Belastingen

De stichting is ingeschreven in het ANBI-register bij de Belastingdienst onder nummer 822871440.
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Stichting SPOSA Child, Rotterdam

Vaststelling jaarrekening

Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in haar bestuursvergadering van ……................... 2021.

Ondertekening

mevrouw M.E. Tinsay, voorzitter

de heer F.J. Meulmeester, penningmeester

Mevrouw S.M.D.E. Peterink, secretaris
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