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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 300 300

Liquide middelen 88.780 43.506

89.080 43.806

Totaal activa 89.080 43.806

31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 88.715 43.441

88.715 43.441

Voorzieningen

Kortlopende schulden 365 365

Totaal passiva 89.080 43.806
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Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ € € €

Baten 161.297 73.482

Projectkosten 99.693 73.100

Donaties 12.829 0

Bedrijfslasten 3.261 4.866

115.783 77.966

Financiële baten en lasten -240 -417

Resultaat 45.274 -4.901
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemeen

1.1

De doelstelling van de Nederlandse stichting is het ondersteunen van de zusterstichting .

de Let Us Care Foundation inc. op financieel gebied evenals op projectmatige ondersteuning

De stichting beoogt niet het maken van winst.

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder uiteen 

gezet. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen

nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat 

van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de

toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven

ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3 Vreemde valuta

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen

de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balans-

datum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen te gunste of

ten laste van de staat der baten en lasten.

2.4 Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur,

of lagere bedrijfswaarde.

2.5 Vorderingen/leningen

Vorderingen en leningen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van

verwachte oninbaarheid.

Activiteiten
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2.6 Liquide middelen

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

maanden.

2.7 Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit in het verleden en in huidig boekjaar opgebouwde 

subsidies, schenkingen en overige baten uit fondsenwerving.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Verantwoording baten

De baten betreffen de ontvangen bijdrage uit fondsenwerving.

3.2 Lasten

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

betrekking hebben.

3.3 Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten

en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 
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Toelichtingen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Stand per 1 januari 43.441 48.342

Resultaat boekjaar 45.274 -4.901

Stand 31 december 88.715 43.441

Personeel

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 0 FTE in dienst (2016: 0 FTE).

Beekbergen,

Het Bestuur,
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