Stichting Vrienden van Jinotega; Jaarstukken 2014

BALANS per 08.01.2014
ACTIVA

PASSIVA

bank (rek.nr. 1332.15.156)
debiteuren
Toegezegde subsidie gemeente, besteed in 2013

8.895,70
184,74
501,36
9.581,80

eigen vermogen
ontvangen donaties
Reserve campagnebudget LBSNN

-4.500,00
7.231,80
6.850,00
9.581,80

JAARREKENING 2014 (08.01.2014 - 31.12.2014)
baten

lasten

Subsidie gemeente
subsidie LSBNN
Giften
donaties, uit acties 2014

10.000,00
7.500,00
4.500,00
18.273,30
40.273,30

organisatiekosten
campagnekosten

3.545,99
7.232,05

afgedragen donaties aan LBSNN

20.000,00
30.778,04

BALANS per 31.12.2014
ACTIVA
bank (rek.nr. 1332.15.156)
toegezegde giften per 31/12
toegezegde donaties per 31/12, uit acties 2014

PASSIVA
13.607,93
1.500,00
3.510,00
18.617,93

eigen vermogen
ontvangen donaties
Reserve campagnebudget LBSNN
Reserve organisatiekosten
crediteuren

627,95
5.505,10
6.490,00
5.952,65
42,23
18.617,93

Stichting Vrienden van Jinotega; Toelichting bij Jaarstukken 2014

Toelichting bij de jaarrekening 2014: staat van lasten en baten:
De diverse campagnes in 2014 (waaronder Cultuur Lokaal, het sponsor-diner, de acties van het ONC
en het Stedelijk College Zoetermeer) leverden in totaal ruim 18.000 euro op. De daarmee
samenhangende campagnekosten zijn gedekt uit een subsidie van het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland Nicaragua (LBSNN).
Van de ontvangen donaties is in 2014 20.000 euro afgedragen aan het LBSNN. (Niet zichtbaar in deze
jaarrekening is het bedrag dat uiteindelijk daardoor voor Jinotega beschikbaar is gekomen, namelijk
80.000 euro. De afgedragen 20.000 euro is door de gemeente Zoetermeer verdubbeld. Vervolgens is
dit bedrag uit Zoetermeer met gelden van de Minister voor ontwikkelingssamenwerking nogmaals
verdubbeld, tot in totaal 80.000 euro.)
De organisatiekosten van de stichting zijn gedekt uit de in 2014 ontvangen subsidie van de gemeente
Zoetermeer. Het resterende deel van de ontvangen subsidie in 2014 is opgenomen op de balans per
eind 2014, als reserve organisatiekosten en is nog te besteden.
In 2014 zijn giften ontvangen ter dekking van het negatief vermogen. Mede daardoor was eind 2014
het eigen vermogen niet meer negatief.
Toelichting bij de jaarrekening 2014: balans per 31 december 2014
Eind 2014 beschikt de stichting nog over ontvangen donaties, die zullen worden afgedragen aan het
LBSNN (en op eenzelfde wijze door de gemeente Zoetermeer en het Ministerie zullen worden
verdubbeld).
Het nog niet bestede deel van de subsidie van de gemeente is beschikbaar voor de organisatiekosten
in 2015.
Het nog beschikbare campagnebudget eind 2014 is conform de afrekening met het LBSNN.
De op de balans opgenomen giften en donaties waren eind 2014 toegezegd, en zijn begin 2015
daadwerkelijk ontvangen.

