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Balans per 31 decemBer 2014 (bedragen in euro’s)

31-12-2014 31-12-2013

acTIVa
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 33.078 46.546

33.078 46.546

Vlottende activa
nog te ontvangen subsidies 2 673.481 990.168

Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren 3 1.232.601 2.676.284

overige vorderingen en overlopende activa 4 2.942.908 3.155.060
effecten 5 1.950.000 2.200.000

Liquide middelen 6 20.435.200 7.189.374

27.234.190 16.210.886

27.267.268 16.257.432

passIVa
reserves en fondsen
Reserves

Continuïteitsreserve 7 3.120.403 2.954.634

Bestemmingsreserve projecten 8 1.981.718 1.676.699

Bestemmingsreserve financiering activa 9 33.078 46.546

overige reserves 10 172.320 243.266

5.307.519 4.921.145

Fondsen

Bestemmingsfondsen 11 1.259.234 2.151.842

6.566.753 7.072.987

kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies 12 16.720.235 6.641.212

nog te betalen subsidies veldkantoren 13 3.225.857 1.962.412

overige schulden en overlopende passiva 14 754.423 580.821

20.700.515 9.184.445

27.267.268 16.257.432

sTaaT Van BaTen en lasTen 2014 (bedragen in euro’s)

2014 begroting 
2014

2013

BaTen
Baten uit eigen fondsenwerving 15 5.578.745 5.230.000 4.518.468 
Baten uit gezamenlijke acties 16 880.401 - 2.042.178 

Baten uit acties van derden 17 900.000 905.000 907.312 

subsidies van overheden en anderen 18 20.803.380 20.114.340 15.300.691 

Baten uit beleggingen 19 184.093 225.000 211.969 
overige baten 20 86.872 - -22.463 

som der baten 28.433.491 26.474.340 22.958.155 

lasTen
Besteed aan doelstellingen 21

structurele hulp 22 5.034.714 5.259.278 3.565.703 

rehabilitatie 23 13.993.937 13.434.354 11.904.857 

noodhulp 24 5.341.760 3.601.825 2.629.014 

nederland 25 109.110 - -

Voorlichting en bewustmaking 26 2.458.751 2.679.484 2.260.644 

26.938.272 24.974.941 20.360.218 

Werving baten
kosten eigen fondsenwerving 27 1.134.993 1.075.731 935.255 

kosten acties derden 13.731 17.801 12.996 

kosten subsidies van overheden en anderen 95.357 61.749 96.675 

kosten van beleggingen 16.259 7.430 8.082 

1.260.340 1.162.711 1.053.008 
Kosten beheer en administratie 741.113 839.553 689.453
som der lasten 28.939.725 26.977.205 22.102.679 

saldo baten en lasten -506.234 -502.865 855.476

Bestemming saldo 
Mutatie Continuïteitsreserve 165.769 223.038 

Mutatie Bestemmingsreserve projecten 305.019 -334.020 

Mutatie Bestemmingsreserve financiering activa -13.468 -853 

Mutatie overige reserves -70.946 -39.749 

Mutatie Bestemmingsfondsen -892.608 1.007.060 

-506.234 855.476 

1. BaLans per 31 deCeMBer 2014 2. staat Van Baten en Lasten 2014
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KassTroomoVerzIchT (bedragen in euro’s) 

2014 2013
ontvangen subsidies 31.199.090 15.361.885

ontvangen uit acties van derden 900.000 907.312
ontvangen uit gezamenlijke acties 880.401 2.042.178

ontvangen uit eigen fondsenwerving 5.427.270 4.679.098

38.406.761 22.990.473

projectbetalingen -21.406.614 -21.122.067

algemene uitgaven -4.730.327 -4.208.206

Voorschot aan sCi 500.000 -2.000.000
-25.636.941 -27.330.273

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.769.820 -4.339.800

Lossing obligaties 250.000 391.000

interest uit beleggingen 192.385 263.396

Betaalde interest en bankkosten -37.676 -29.716

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 404.709 624.680

investeringen materiële vaste activa -13.598 -31.276

Kasstroom uit investeringen -13.598 -31.276

netto Kasstroom 13.160.931 -3.746.396 

koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 84.895 -27.080 

mutatie liquide middelen 13.245.826 -3.773.476 

Liquide middelen 1 januari 7.189.374 10.962.850

Liquide middelen 31 december 20.435.200 7.189.374

13.245.826 -3.773.476

Toelichting op het kasstroomoverzicht
het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.

3. kasstrooMoVerziCht 2014
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ToelIchTIng Behorende ToT de 
jaarreKenIng 2014

algemeen
save the Children is gevestigd in nederland. het adres van de statutaire zetel van 
de organisatie is Laan van nieuw oost-indië 14-16, ’s-gravenhage. de jaarrekening 
bevat de financiële informatie van een individuele rechtspersoon. de stichting heeft 
geen groepsmaatschappijen. de organisatie heeft als doel het verbeteren van de 
levensomstandigheden van kinderen en jongeren in moeilijke situaties, waar ook ter 
wereld, en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, alsmede 
het verrichten van onderzoek, voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve 
van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Verslaggevingsperiode
deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een 
kalenderjaar.

Toegepaste standaarden
de jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 voor Fondsenwervende  
instellingen van de raad voor de Jaarverslaggeving.
de grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en 
de bestemming van het saldo zijn gebaseerd op historische kosten.
de cijfers over 2013 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014  
mogelijk te maken.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de 
(semi)publieke sector (Wnt) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels 
toepassing Wnt.

Functionele valuta en presentatievaluta
de jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de  
organisatie. 

continuïteit
deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

grondslagen Voor waarderIng  
Van acTIVa en passIVa en de BesTemmIng 
Van heT saldo

Balans
algemeen
een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. een verplichting wordt in de 
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 
en wanneer de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeer-
dering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 
een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een verminde-
ring van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of ver-
plichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet 
langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

de ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrek-
king hebben. opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders 
vermeld. 

gebruik van schattingen
de opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt 
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 

4. grondsLagen Voor Waardering en BesteMMing saLdo 2014
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baten en lasten. de daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
het betreft hier met name de inschatting van de omvang van de nalatenschappen. 
de schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoor-
deeld. herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening  
gevolgen heeft.

grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
transacties in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta van  
de stichting omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum.
in vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per  
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende 
wisselkoers. niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen  
historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen 
de geldende wisselkoersen op de transactiedatum. de bij omrekening optredende 
valutakoersverschillen worden als overige bate dan wel overige last in de staat  
van baten en lasten opgenomen.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten liquide middelen, (overige) vorderingen, obligaties, 
handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 
na de eerste opname worden financiële instrumenten (met uitzondering van  
obligaties) gewaardeerd voor de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen, zoals 
oninbaarheid van een vordering.
obligaties worden na eerste verwerking gewaardeerd op aflossingswaarde. op  
basis van rJ 650.309 mogen obligaties worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde, 
indien het beleid erop is gericht te wachten op uitloting en dit in de praktijk ook  
een bestendige gedragslijn is. het beleggingsbeleid van save the Children heeft als 
uitgangspunt om de hoofdsom te behouden en is hiermee aan te merken als  
defensief. dit is vastgelegd in het vermogens- en beleggingsbeleid van de stichting.

Materiële vaste activa
de materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd 
met lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen, die zijn 
gebaseerd op een geschatte economische levensduur van drie jaar voor computer-

apparatuur en vier jaar voor de overige activa. 
de afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens 
de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend 
met de restwaarde. 

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwij-
zingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 
als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. de realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de  
opbrengstwaarde. als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Verstrekte leningen en (overige) vorderingen
de grondslagen voor de waardering van verstrekte leningen en (overige)  
vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

effecten
de grondslagen voor de waardering van effecten zijn beschreven onder het hoofd 
Financiële instrumenten.

Continuïteitsreserve
deze reserve is gevormd conform de VFi-richtlijn Financieel Beheer en dient als  
buffer, zodat de activiteiten van save the Children enige tijd kunnen worden  
voortgezet bij financiële tegenslagen. het betreft met name de risico’s van  
fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de exploita-
tie. de reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf maal de 
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. als kosten van de werkorganisatie 
worden aangemerkt: directe wervingskosten en uitvoeringskosten. 

Bestemmingsreserve projecten
deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt 
voor bepaalde projecten en voorlichtingsactiviteiten. deze uitgaven zijn niet in rechte 
afdwingbaar. 
Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van 
het volgend boekjaar gereserveerd. daarnaast heeft save the Children een  
‘reserve voor noodhulp’, zodat er direct gehandeld kan worden in geval van acute 

4. grondsLagen Voor Waardering en BesteMMing saLdo 2014
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noodsituaties. de voorwaarden om gebruik te maken van deze reserve liggen vast in 
het protocol reserve voor noodhulp.

Bestemmingsreserve financiering activa
deze reserve dient ter financiering van activa in het kader van de bedrijfsvoering. 
de hoogte van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.

overige reserves
dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.

Bestemmingsfondsen
Bijdragen van derden voor specifieke projecten die aan het einde van het desbetreffen-
de jaar nog niet zijn besteed, worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten.

Langlopende en kortlopende schulden
de waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het 
hoofd Financiële instrumenten.
 
staat van baten en lasten
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
de baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de  
instelling ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte 
kosten in mindering zijn gebracht. Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde 
bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of  
diensten tegenover staat, zijn verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving.  
Baten uit door sponsors opgezette acties waarover de instelling zelf geen risico 
loopt, zijn verantwoord als baten uit acties van derden.

giften en baten uit hoofde van mailingen worden verantwoord in het jaar waarin 
deze zijn ontvangen.

de opbrengsten uit vermogensfondsen en bedrijven worden verantwoord in het jaar 
waarin de aard en omvang onomkeerbaar kunnen worden vastgesteld.
 
Baten uit nalatenschappen 
nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. de instelling kan de omvang van de bate uit 
nalatenschap normaliter betrouwbaar inschatten op het moment dat de nalaten-
schap zich bevindt in het stadium waarop de akte van verdeling van de notaris is 
ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover 
deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. 

Baten uit eigen loterijen
Baten uit eigen loterijen worden verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg 
vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen. de waarde van de 
uitgelote prijzen wordt als kosten eigen fondsenwerving verantwoord. 

Baten uit gezamenlijke acties
opbrengsten van de samenwerkende hulporganisaties worden verantwoord in het 
jaar van ontvangst van de middelen.

Baten uit acties van derden
opbrengsten van de nationale postcode Loterij worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst van de middelen.

subsidiebaten
subsidies worden verantwoord als baten in het jaar waarin de bestedingen, waarop 
de subsidies betrekking hebben, plaatsvinden.

giften in natura
giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde.

rentebaten en baten uit beleggingen
rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post 
‘baten uit beleggingen’. de kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van 
beheer door derden en de eigen organisatie, worden afzonderlijk in de staat van 
baten en lasten verantwoord onder ‘kosten van beleggingen’.

lasten
projectbestedingen 
Bestedingen van projecten gefinancierd met middelen van de nationale postcode 

4. grondsLagen Voor Waardering en BesteMMing saLdo 2014
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Loterij en/of de samenwerkende hulporganisaties worden toegerekend conform de 
contractwaarde. 

Bestedingen van overige langlopende projecten worden verantwoord conform de 
gerealiseerde projectbestedingen (met name veldbestedingen) in het boekjaar.

Werving van baten
dit betreft de kosten die gemaakt worden ter verkrijging van baten voor fondsen-
werving, acties voor derden, subsidies overheden en anderen, en de kosten ter ver-
krijging van baten uit beleggingen. de directe wervingskosten worden verantwoord 
als ‘kosten werving baten’ in het jaar waarop de kosten betrekking hebben. als er een 
activiteit wordt uitgevoerd die tot doel heeft het werven van baten en het geven van 
voorlichting, dan worden de gemaakte kosten conform een in de begroting vastge-
stelde verdeelsleutel over de activiteiten verdeeld.

kosten beheer en administratie
Conform de aanbeveling kostentoerekening van de VFi wordt een aantal posten 
voor 100% toegerekend als kosten beheer en administratie. overige indirecte kosten 
worden zo veel mogelijk toebedeeld aan de activiteit waar zij betrekking op hebben. 
indirecte kosten die een algemeen karakter hebben worden pro rato van de  
fte-bezetting over de activiteiten verdeeld. 

personeelsbeloningen tijdens dienstverband
de beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. indien de al betaalde 
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen 
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

pensioenlasten
uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is  
aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.  
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt 
hiervoor een verplichting opgenomen. als de op balansdatum reeds betaalde 
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van  

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

er is geen sprake van additionele verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsover-
eenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers of andere 
toezeggingen aan werknemers. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een 
vordering opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, 
het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en de vorde-
ring betrouwbaar kan worden vastgesteld.

dekkingsgraad van het pensioenfonds per balansdatum is 102%.

overige baten 
de overige baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 
hebben. de overige baten betreffen met name koersverschillen. 

Leasing
de organisatie kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. een lease-
overeenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject, geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt 
aangemerkt als een financiële lease. alle andere leaseovereenkomsten classificeren 
we als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode 
ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Kasstroomoverzicht
het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.
kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van 
de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
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ToelIchTIng op de Balans 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
de materiële activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering, ze betreffen de 
inventaris van het kantoor in den haag. 

2. nog te ontvangen subsidies
de nog te ontvangen subsidies betreffen subsidiebedragen van projectuitgaven die 
reeds hebben plaatsgevonden. ultimo 2014 heeft deze post grotendeels betrekking 
op programma’s die in pakistan zijn uitgevoerd en die eind 2014 zijn afgerond.
de nog te ontvangen subsidiebijdragen zijn als volgt per financier te specificeren:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
de vooruitbetaalde subsidies veldkantoren betreffen middelen die aan de  
veldkantoren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de bestedingen nog niet hebben 
plaatsgevonden. het saldo ultimo 2014 is fors lager dan het saldo ultimo 2013 
(2014: € 1.232.601 / 2013: € 2.676.284 ).
de afname van het saldo wordt met name veroorzaakt doordat eind 2013 de 
programmabestedingen in pakistan achterliepen op de planning. in 2014 is hiervan 
geen sprake meer. ultimo 2014 heeft de organisatie een uitstaande vordering op 
diverse veldkantoren.

1. maTerIële VasTe acTIVa

2014 2013
Boekwaarde 1 januari 46.546 47.399

investeringen 13.598 31.276
afschrijvingen -27.066 -32.129
saldo 31 december 33.078 46.546

nog Te onTVangen suBsIdIes per FInancIer 

31-12-2014 31-12-2013
Ministerie van Buitenlandse zaken 579.819 471.459 

Commissie europese gemeenschappen 93.662 279.765 

Cida - 238.944 

673.481 990.168 

VerloopsTaaT maTerIële VasTe acTIVa 

Computer-
apparatuur

kantoor 
inventaris

totaal

sTand 1/1/2014
aanschafprijs 72.405 64.716 137.121
Cumulatieve afschrijvingen 39.703 50.872 90.575
Cumulatieve waardeverminderingen - - -

Boekwaarde 32.702 13.844 46.546

muTaTIes In BoeKwaarde
investeringen 11.090 2.508 13.598

desinvesteringen - - -

afschrijvingen 14.678 12.388 27.066

sTand 31/12/2014
aanschafprijs 83.495 67.224 150.719
Cumulatieve afschrijvingen 54.381 63.260 117.641
Boekwaarde 29.114 3.964 33.078

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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de vordering op save the Children international heeft betrekking op middelen die 
aan save the Children international beschikbaar zijn gesteld, zodat save the Children 
international over voldoende middelen beschikt om de voortgang van de 
programma’s te kunnen waarborgen. door save the Children nederland worden 
goedgekeurde programmabetalingen met deze uitstaande vordering verrekend. 
periodiek wordt door de directie bepaald of de uitstaande vordering wordt 
aangevuld. de looptijd van de overige vorderingen en overlopende activa is korter 
dan één jaar.

de obligaties zijn gewaardeerd tegen de aflossingswaarde. de marktwaarde van de 
obligaties bedraagt ultimo 2014 € 2.148.260.

in 2014 is één obligatie afgelost en zijn er geen nieuwe obligaties aangekocht. 
de obligaties voldoen aan de criteria die save the Children in haar vermogens- en 
beleggingsbeleid heeft vastgelegd. eén van deze criteria is dat save the Children haar 
middelen niet belegt in bedrijven/instellingen waarvan ze redelijkerwijs kan vermoe-
den dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor de rechten van het kind. 

zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de spaarrekenin-
gen zijn direct, of op korte termijn, opeisbaar. het hoge liquiditeitssaldo ultimo 
2014 wordt veroorzaakt doordat eind 2014 een voorfinanciering is ontvangen 
van € 6.600.000 voor het Joint humanitarian response-programma ten behoeve 
van zuid-soedan. het Joint humanitarian response-programma ten behoeve van 
zuid-soedan is een programma waarin een elftal organisaties samenwerkt en dat 
wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse zaken. save the Children 
is penvoerder van dit programma. de middelen die eind 2014 voor dit programma 
zijn ontvangen zijn begin 2015 grotendeels ter beschikking gesteld aan de andere 
organisaties uit dit samenwerkingsverband. daarnaast zijn er eind 2014 middelen 
ontvangen vanuit de sho ten behoeve van de ebola-actie en middelen voor pro-
grammabestedingen die gepland staan voor 2015 (onder andere MFs, keep it real 
en eFV-programma’s).

4. oVerIge VorderIngen en oVerlopende acTIVa

31-12-2014 31-12-2013
save the Children international  2.012.477  2.362.560 

save the Children us  258.037  - 

nalatenschappen  256.923  - 

Fondsenwerving diverse  218.984  608.228 

interest  118.818  127.110 

overige nog te ontvangen bedragen  61.345  36.787 

overige vooruitbetaalde bedragen  16.324  20.375 

 2.942.908 3.155.060

5. eFFecTen (betreft alleen obligaties)

31-12-2014 31-12-2013
eur 550.000 4.125% Bng (06/16) 550.000 550.000

eur 500.000 3.625% ned. gasunie (11/21) 500.000 500.000

eur 300.000 3.5% % Barclays Bank (10/15) 300.000 300.000

eur 300.000 4.125% ned. Waterschapsbank (07/17) 300.000 300.000

eur 300.000 3% societe generale (10/15) 300.000 300.000

eur 250.000 4.25% eiB (07/14) - 250.000

1.950.000 2.200.000

6. lIquIde mIddelen

31-12-2014 31-12-2013
spaarrekeningen 18.115.325 5.706.506

korte termijn deposito's 1.050.000 1.050.000

kas en overige bankrekeningen 1.269.875 432.868

20.435.200 7.189.374

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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deze reserve is gevormd conform de VFi-richtlijn Financieel Beheer en dient als buf-
fer, zodat de activiteiten van save the Children nederland enige tijd kunnen worden 
voortgezet bij eventuele financiële tegenslagen. het betreft met name de risico’s op 
fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de exploitatie. 
de continuïteitsreserve mag conform de VFi-richtlijn Financieel Beheer maximaal 
anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. ultimo 2014 is de con-
tinuïteitsreserve op 95% van de waarde van de kosten van de werkorganisatie 2014 
gesteld en blijft daarmee binnen de door VFi gestelde norm. omdat de norm zich 
richt op de kosten werkorganisatie van het verslagjaar dient deze als basis voor het 
bepalen van de hoogte van de continuïteitsreserve, derhalve is de norm gehanteerd.

deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt 
voor bepaalde programma’s, voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s en voor 
noodhulp. deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. Voor lopende programma’s 
wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van het volgend boekjaar gereser-
veerd. 

de opbouw ultimo boekjaar is als volgt:

Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve 
projecten zie bijlage i.

7. conTInuïTeITsreserVe

2014 2013
saldo 1 januari 2.954.634 2.731.596

resultaatbestemming 165.769 223.038

saldo 31 december 3.120.403 2.954.634

8. BesTemmIngsreserVe projecTen

2014 2013
saldo 1 januari 1.676.699 2.010.719

resultaatbestemming 305.019 -334.020

saldo 31 december 1.981.718 1.676.699

de opBouw Van de BesTemmIngsreserVe 
projecTen 

31-12-2014 31-12-2013
reserve co-funding 708.608 400.000 

nog te ontwikkelen programma's 461.000 210.000 

reserve noodhulp 250.000 160.959 

reserves programma's 562.110 905.740 

1.981.718 1.676.699 

KosTen werKorganIsaTIe

werkelijk 2014 werkelijk 2013
directe kosten fondsenwerving 990.785 798.763

uitvoeringskosten 2.293.850 1.997.135

3.284.635 2.795.898

Continuïteitsreserve 3.120.403 2.954.634 
Continuïteitsreserve / kosten werkorganisatie 95% 106%

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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de omvang van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de  
materiële vaste activa. uit de bestemmingsreserve valt jaarlijks via de bestemming 
van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op 
het materieel vast actief.

dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling. 
deze reserve wordt aangehouden om de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen 
garanderen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

de bestemmingsfondsen betreffen de middelen die door derden voor een specifiek 
doel zijn bestemd en waarvan de bestedingen nog niet hebben plaatsgevonden.  
de samenstelling van de bestemmingsfondsen is als volgt:

Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen 
zie bijlage i.

9. BesTemmIngsreserVe FInancIerIng acTIVa

2014 2013
saldo 1 januari 46.546 47.399

resultaatbestemming -13.468 -853

saldo 31 december 33.078 46.546

10. oVerIge reserVes

2014 2013
saldo 1 januari 243.266 283.015

resultaatbestemming -70.946 -39.749

saldo 31 december 172.320 243.266

11. BesTemmIngsFondsen

2014 2013
saldo 1 januari 2.151.842 1.144.782

resultaatbestemming -892.608 1.007.060

saldo 31 december 1.259.234 2.151.842

de samensTellIng Van de BesTemmIngsFondsen

31-12-2014 31-12-2013
haïti, iMC 356.576 - 

sierra Leone, sho 305.864 - 

Liberia 169.797 151.184 

ikea-actie 112.984 160.000 

india 102.908 166.880 

pakistan 61.780 97.824 

honduras 46.412 - 

Filipijnen 31.663 1.087.209 

MFs ii 26.782 44.657 

Jordanië (syrische vluchtelingen) 14.366 268.093 

keep it real 13.552 5.100 

eFV afrika 5.873 2.309 

eFV azië 5.321 3.826 

kirgizië 3.182 - 

tadzjikistan 1.690 - 

georgië 484 - 

Brazilië - 69.308 

afghanistan - 47.729 

drC - 21.363 

turkije - 11.999 

Malawi - 8.306 

Bolivia - 6.055 

1.259.234 2.151.842 

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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het saldo van de vooruitontvangen subsidies ultimo 2014 is € 10,1 miljoen hoger 
dan het saldo ultimo 2013.

deze toename betreft voor € 6,6 miljoen de ontvangst van middelen voor het  
Joint humanitarian response-programma ten behoeve van zuid-soedan. het  
Joint humanitarian response-programma ten behoeve van zuid-soedan is een 
programma waarin een elftal organisaties samenwerkt en dat gefinancierd wordt 
door het ministerie van Buitenlandse zaken. save the Children is penvoerder van 

dit programma. de middelen die eind 2014 voor dit programma zijn ontvangen, zijn 
begin 2015 grotendeels ter beschikking gesteld aan de andere organisaties uit dit 
samenwerkingsverband.

daarnaast zijn de middelen, die ultimo boekjaar zijn ontvangen voor projecten  
die doorlopen in het volgende boekjaar, ultimo 2014 hoger dan ultimo 2013.  
de vooruitontvangen subsidies zijn per financier als volgt te specificeren:

13. nog te betalen subsidies veldkantoren
de nog te betalen subsidies veldkantoren betreffen grotendeels middelen die  
door de veldkantoren zijn besteed, maar die door save the Children nederland  
nog aan de veldkantoren overgedragen moeten worden. daarnaast wordt het  
saldo veroorzaakt door de waarderingsgrondslagen van de sho-programma’s.  
Voor sho-programma’s wordt de besteding verantwoord bij het tot stand komen 
van het contract. de feitelijke overdracht van de middelen vindt plaats op basis van 
de voortgang van de besteding van de middelen in het veld. het saldo ultimo 2014  
is fors hoger dan het saldo ultimo 2013 (2014: € 3.225.857 / 2013 : € 1.962.412). 
ultimo 2014 is er een verplichting aan diverse veldkantoren, waarvan de grootsten 
pakistan (€ 700.000) en afghanistan (€ 400.000).

 
 
 
 
 

12. VooruITonTVangen suBsIdIes

31-12-2014 31-12-2013
Ministerie van Buitenlandse zaken -  

Joint response zuid-soedan 
6.600.000 - 

syrië 1.769.452 - 

Ministerie van Buitenlandse zaken - keep it real 1.645.419 1.842.452 

Ministerie van Buitenlandse zaken - MFs i1 1.298.220 - 

pakistan 1.137.065 2.689.085 

Ministerie van Buitenlandse zaken -  

eFV Wederopbouw afrika 
804.113 834.603 

Ministerie van Buitenlandse zaken -  

eFV Wederopbouw azië 
767.249 762.446 

Jemen 651.129 438.940 

tadzjikistan 395.130 - 

Liberia 351.219 - 

india 237.864 - 

Bangladesh 203.553 - 

afghanistan 193.195 - 

georgië 157.023 14.116 

Mozambique 154.221 - 

niger 148.804 - 

China 139.416 59.570 

indonesië 56.332 - 

armenië 10.831 - 

16.720.235 6.641.212 

VooruITonTVangen suBsIdIes per FInancIer

31-12-2014 31-12-2013
Ministerie van Buitenlandse zaken 8.537.307 6.627.096 

Ministerie van Buitenlandse zaken - Jhr zuid-soedan 6.600.000 - 

Commissie europese gemeenschappen 1.432.715 14.116 

overheid Japan 150.213 - 

16.720.235 6.641.212

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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de post ‘overige’ betreft grotendeels kosten die in 2014 gemaakt zijn, maar die 
ultimo 2014 nog niet zijn gefactureerd (o.a. kosten betreffende samenwerking met 
defence for Children en kosten betreffende voorlichtings- en wervingsactiviteiten 
ultimo 2014). 
de looptijd van de overige schulden en overlopende passiva is korter dan één jaar.
 

FInancIële InsTrumenTen 

algemeen
de organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de or-
ganisatie blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisi-
co. om deze risico’s te beheersen heeft de organisatie een beleid inclusief een stelsel 
van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige 
ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de 
organisatie te beperken.
de organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen.

Liquiditeitsrisico
de organisatie loopt geen significante liquiditeitsrisico’s.

Valutarisico
de organisatie loopt geen significante valutarisico’s. de meeste subsidie- en  
programmacontracten worden opgesteld in euro’s. Voor die subsidieprogramma’s 
waarin de ontvangst van de middelen in een andere valuta is, wordt deze vreemde 
valuta doorgecontracteerd in het programmacontract.

reële waarde
de reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten, verant-
woord onder liquide middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden 
benadert de boekwaarde ervan.

niet uit de balans blijkende verplichtingen
de huur- en leaseverplichting (apparatuur) voor het jaar 2015 bedraagt € 70.766. 
Voor de jaren 2016 t/m 2017 bedraagt de lopende huur- en leaseverplichting  
€ 18.577 in totaal. deze verplichting betreft met name de huur van het kantoorpand. 
de vervaldatum van het huurcontract van het pand is 30 juni 2015. ten aanzien van 
het huurcontract is een bankgarantie afgegeven ter waarde van €12.243 aan tekla 
holding B.V.

alle members van save the Children international hebben een garantieverplichting 
richting save the Children international om eventuele terugval van het activiteitenniveau 
van save the Children international te kunnen opvangen. de hoogte van deze garantie 
wordt jaarlijks vastgesteld. ultimo 2014 bedroeg de garantieverplichting van save the 
Children nederland € 258.713. deze post is niet in de balans opgenomen omdat dit 
ultimo 2014 geen reële (waarschijnlijkheid lager dan 50%) verplichting betreft.

14. oVerIge schulden en oVerlopende passIVa

31-12-2014 31-12-2013
Crediteuren 267.202 166.818

reservering vakantietoeslag 124.500 146.000

Loonheffing 88.711 75.384

accountantskosten 27.234 30.000

overige 246.776 162.619

754.423 580.821

5. toeLiChting BaLans per 31 deCeMBer 2014
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ToelIchTIng op de sTaaT 
Van BaTen en lasTen 

15. BaTen uIT eIgen FondsenwerVIng

2014 begroting
2014

2013

Vaste donateurs 3.379.951 3.440.000 2.933.791

Mailingacties 540.598 515.000 463.846

incidentele giften / schenkingen 1.231.764 1.200.000 1.088.922

nalatenschappen 426.432 75.000 30.859

overige baten eigen fondsenwerving - - 1.050

5.578.745 5.230.000 4.518.468

6. toeLiChting staat Van Baten en Lasten 2014

de inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn het afgelopen jaar 6,7 % hoger dan  
begroot, met name als gevolg van hogere baten uit nalatenschappen. de groei van 
de inkomsten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van 2013 bedroeg 23,5 %. 
de doelstelling voor de groei van inkomsten van vaste donateurs is nagenoeg  
gehaald (98,3%). 
 
in 2014 heeft de stichting een aantal geoormerkte giften mogen ontvangen. 
Voor zover deze giften in 2014 nog niet aan de daarvoor bestemde doelstelling zijn 
besteed, zijn ze opgenomen in een bestemmingsfonds en zullen deze baten naar 
verwachting in 2015 besteed worden. 

de baten uit gezamenlijke acties zijn niet begroot tenzij er bij het opstellen van de 
begroting duidelijkheid is over nog te ontvangen baten uit een sho-actie. Bij het 
opstellen van de begroting 2014 was de omvang van de baten uit de sho-actie ten 
behoeve van de Filipijnen nog niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 

16. BaTen uIT gezamenlIjKe acTIes  

2014 begroting
2014

2013

samenwerkende hulporganisaties (sho) - 

actie ebola 

605.821 - - 

samenwerkende hulporganisaties (sho) - 

actie Filipijnen 

274.580 - 1.815.889 

samenwerkende hulporganisaties (sho) - 

actie syrië 

- - 226.289 

880.401 - 2.042.178 
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specIFIcaTIe onTVangsTen en BesTedIngen sho eBolacrIsIs

2014 Tot en met 2014
Noodhulp Rehabilitatie Totaal Noodhulp Rehabilitatie Totaal

BaTen
Baten uit gezamenlijke actie 605.821 605.821 
ontvangen uit eigen fondsenwerving - - 

rente 43 43 

Totaal baten 605.864 605.864 
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
- akV programma sCnL 42.407 42.407 
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit 563.457 563.457 

lasTen
Committeringen:

- verstrekte steun via het veldkantoor 300.000 - 300.000 300.000 - 300.000 

- verstrekte steun via sCnL - - - - - - 

Totaal committeringen 300.000 - 300.000 300.000 - 300.000 
Totaal beschikbare committeringsruimte 263.457 263.457 

inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:

- verstrekte steun via het veldkantoor - - - - - -

- verstrekte steun via sCnL - - - - - -

Totaal overmakingen - - - - - -

inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:

- het veldkantoor - - - - - -

- sCnL - - - - - -

Totaal bestedingen - - - - - -

6. toeLiChting staat Van Baten en Lasten 2014



1919

specIFIcaTIe onTVangsTen en BesTedIngen sho FIlIpIjnen

2014 Tot en met 2014
Noodhulp Rehabilitatie Totaal Noodhulp Rehabilitatie Totaal

BaTen
Baten uit gezamenlijke actie 274.580 2.090.469 
Baten uit eigen fondsenwerving - - 

rente 4.213 4.547 

Totaal baten 278.793 2.095.016 
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):  
- akV programma sCnL 19.221 146.333 
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit 259.572 1.948.683 

lasTen
Committeringen:

- verstrekte steun via het veldkantoor -98.350 1.322.563 1.224.213 626.650 1.322.563 1.949.213 

- verstrekte steun via sCnL - - - - - - 

Totaal committeringen -98.350 1.322.563 1.224.213 626.650 1.322.563 1.949.213 
Totaal beschikbare committeringsruimte -964.641 -530 

inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:

- verstrekte steun via het veldkantoor 190.740 887.916 1.078.656 615.740 887.916 1.503.656 

- verstrekte steun via sCnL - - - - - -

Totaal overmakingen 190.740 887.916 1.078.656 615.740 887.916 1.503.656 

inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:

- het veldkantoor 573.314 915.577 1.488.891 626.650 915.577 1.542.227 

- sCnL - - - - - - 

Totaal bestedingen 573.314 915.577 1.488.891 626.650 915.577 1.542.227 

6. toeLiChting staat Van Baten en Lasten 2014
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deelnemerschap sho
in onderstaande overzichten zijn de baten uit eigen fondsenwerving en de  
bestedingen op noodhulp en rehabilitatie exclusief sho-gelden opgenomen.  
deze gegevens zijn opgenomen in verband met het deelnemerschap aan de  
samenwerkende hulporganisaties.

nationale postcode Loterij
de reguliere bijdrage van de nationale postcode Loterij aan save the Children be-
draagt sinds 2010 € 1.000.000. Met ingang van 2011 participeert save the Children 
in het droomfonds en draagt hiervoor 10% af aan de nationale postcode Loterij. 

(bedragen x 1.000 euro)

2012 2013 2014
omvang geboden noodhulp 633 2.516 5.263 

omvang geboden hulp wederopbouw 13.496 11.780 13.747 

14.129 14.296 19.010 

sho, Filipijnen - 725 1.224 

sho, ebola - - 300 

sho, syrië - 210 - 

sho, haïti 20 1 - 

sho, hoorn van afrika 6 - - 
26 936 1.524 

Totaal exclusief sho-gelden 14.103 13.360 17.486 

Baten uit eigen fondsenwerving 4.108 4.518 5.555 

omvang geboden noodhulp uit eigen 

fondsenwerving

152 465 396 

omvang geboden wederopbouw uit eigen 

fondsenwerving

101 237 133 

253 702 529 

17. BaTen uIT acTIes Van derden

2014 begroting
2014

2013

nationale postcode Loterij (reguliere bijdrage) 900.000 900.000 900.000

overige - 5.000 7.312

900.000 905.000 907.312

6. toeLiChting staat Van Baten en Lasten 2014
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2014 begroting 
2014

2013

overig 
   afghanistan (Cida) - - 800.197 

   afghanistan (ausaid) - - 3.825 
inspanningsverplichting - 150.000 - 

12.472.240 12.105.000 11.809.477 

noodhulp 
Min. Buza (ontwikkelingssamenwerking)
   Liberia (gik i.z. ebolacrisis) 1.552.583 - 

   syrië 733.912 - 1.000.000 

   Jemen 274.171 1.018.000 61.060

   sierra Leone (gik i.z. ebolacrisis) 167.500 - - 

   nederland (ebola callcenter) 70.742 - - 

Commissie europese gemeenschappen
   Jemen 713.640 - -

   afghanistan 366.805 129.000 -

   Liberia 241.349 - -

   haïti 190.262 32.000 -

   tadzjikistan -813 - 1.418 

overig
   Jemen (overheid Jemen) gik 353.954 - - 
   Liberia (overheid Japan) i.z. ebolacrisis 42.515 - - 
inspanningsverplichting - 2.417.340 - 

4.706.620 3.596.340 1.062.478 

20.803.380 20.114.340 15.300.691

18. suBsIdIes Van oVerheden en anderen

2014 begroting 
 2014

2013

sTrucTurele hulp
Min. Buza (ontwikkelingssamenwerking)
   keep it real 2.392.032 1.936.000 1.321.548 

   China 182.154 102.000 15.168 

   Jordanië 93.261 133.000 117.295 

   niger 59.992 - - 

   pakistan 17.037 - - 

   india 13.983 52.000 - 

   Bangladesh 4.898 44.000 -    

   Bosnië en herzegovina - 90.000 - 

Commissie europese gemeenschappen
   tadzjikistan 430.960 422.000 482.975 

   georgië 138.833 - 230.955 

   kirgizië 85.722 53.000 67.762 

   azerbeidzjan - - 99.233 

   zuid-soedan - 19.000 - 

   armenië - 12.000 74.768 

   Bolivia - - 19.032 

overig 
   indonesië (gain) 231.215 - - 
   Mozambique (gain) 48.534 - - 
   armenië (unicef) 8.260 - - 
   afghanistan (Cida) correctie -82.361 - - 
inspanningsverplichting - 1.550.000 - 

3.624.520 4.413.000 2.428.736 

rehaBIlITaTIe
Min. Buza (ontwikkelingssamenwerking)
   pakistan 6.498.284 5.958.000 5.430.346 

   MFs ii 3.334.999 2.750.000 2.977.426 

   eFV afrika 1.374.355 1.396.000 1.116.861 

   eFV azië 1.290.197 1.851.000 655.895 

   afghanistan -25.595 - 824.927 

6. toeLiChting staat Van Baten en Lasten 2014
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de inspanningsverplichting betreft werving voor de bij de opstelling van de  
begroting nog niet concreet bekende projecten en programma’s.
de subsidiebaten zijn 3,4% hoger dan begroot en 36,0% hoger dan in 2013.  
de groei wordt met name veroorzaakt door de groei van de subsidiebaten voor 
noodhulpprogramma’s. onder de subsidiebaten voor noodhulpprogramma’s is  
ook een drietal giften in natura opgenomen (gik). deze giften in natura hebben 
betrekking op programma’s in het kader van de ebolacrisis in Liberia en sierra Leone 
en op een voedingsprogramma in Jemen. daarnaast is bij een aantal programma’s in 
2014 de achterstand die was ontstaan in de uitvoering van de programma’s in 2013 
ingehaald (met name keep it real, MFs en pakistan). 

gezien de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2014 is de afgeloste obligatie 
niet vervangen en zijn tegoeden aangehouden op deposito’s en spaarrekeningen.  
de amortisatie van de effecten betreft de amortisatie van de in het verleden 
aangekochte obligaties.

Voor de opstelling van dit overzicht is als uitgangspunt gehanteerd dat de 
beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde, hetgeen afwijkt van de in de 
jaarrekening gehanteerde grondslag. het rendement beleggingen betreft het netto 
beleggingsresultaat als percentage van de gemiddelde marktwaarde. 

19. BaTen uIT BeleggIngen
2014 begroting 

2014
2013

interest obligaties 81.071 85.000 89.539 

interest deposito´s 15.414 20.000 30.176 

amortisatie -17.117 - -17.707 

overige bankrente 104.725 120.000 109.961 

184.093 225.000 211.969 

resulTaaT spaar- en BeleggIngsVormen 
(bedragen x 1.000)

2010 2011 2012 2013 2014
BeleggIngen
obligatierente 114 140 119 90 81 

gerealiseerd koersresultaat -3 -8 -47 -23 -15 
ongerealiseerd koersresultaat -56 -39 106 93 113 
Bruto beleggingsresultaat 55 93 178 160 179 

kosten beleggingen 5 6 6 5 12 
netto beleggingsresultaat 50 87 172 155 167 

rendemenT BeleggIngen 1,73% 2,42% 4,78% 6,34% 6,83%

gemiddeld rendement 2010-2014 % 4,44%
gemiddeld rendement 2010-2014 bedrag 126 

neTTo resulTaaT  
lIquIde mIddelen 
(spaarrekeningen en deposito’s)

146 189 180 138 116 

20. oVerIge BaTen
2014 begroting 

2014
2013

koersresultaat vreemde valuta 84.895 - -27.080 

overige 1.977 - 4.617 

86.872 - -22.463 
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21. BesTeed aan doelsTellIngen
2014 begroting

2014
2013

structurele hulp 5.034.714 5.259.278 3.565.703 

rehabilitatie 13.993.937 13.434.354 11.904.857 

noodhulp 5.341.760 3.601.825 2.629.014 

nederland 109.110 - - 

Voorlichting en bewustmaking 2.458.751 2.679.484 2.260.644 

26.938.272 24.974.941 20.360.218 

22. sTrucTurele hulp
2014 begroting

2014
2013

Verstrekte steun en subsidies 4.727.101 5.061.111 3.255.441

directe projectkosten 201.294 154.135 235.789

uitvoeringskosten eigen organisatie 106.319 44.032 74.473

5.034.714 5.259.278 3.565.703

23. rehaBIlITaTIe 
2014 begroting

2014
2013

Verstrekte steun en subsidies 12.922.390 12.512.596 10.935.296

directe projectkosten 824.769 779.540 844.995

uitvoeringskosten eigen organisatie 246.778 142.218 124.566

13.993.937 13.434.354 11.904.857

24. noodhulp 
2014 begroting

2014
2013

Verstrekte steun en subsidies 5.130.679 3.528.529 2.503.785

directe projectkosten 132.466 10.060 12.320

uitvoeringskosten eigen organisatie 78.615 63.236 112.909

5.341.760 3.601.825 2.629.014

25. nederland programma 
2014 begroting

2014
2013

Verstrekte steun en subsidies - - - 

directe projectkosten 80.172 - - 

uitvoeringskosten eigen organisatie 28.938 - - 

109.110 - - 

het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale 
baten is 94,7%. dit is iets hoger dan begroot (94,4%) en hoger dan het gerealiseerde 
percentage 2013 (88,7%).

het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale 
bestedingen is 93,1%. dit is hoger dan begroot (92,6%) en hoger dan gerealiseerd in 
2013 (92,1%).

Voor een specificatie van de verstrekte steun en subsidies structurele hulp,  
rehabilitatie en noodhulp zie bijlage ii
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26. VoorlIchTIng en BewusTmaKIng 
2014 begroting

2014
2013

directe projectkosten 12.546 - - 

directe projectkosten 

(MFs-programma) 
162.496 217.290 131.256

overige directe kosten 1.461.177 1.600.575 1.387.899

uitvoeringskosten eigen organisatie 822.532 861.619 741.489

2.458.751 2.679.484 2.260.644

27. KosTen eIgen FondsenwerVIng 
2014 begroting

2014
2013

directe kosten fondsenwerving 990.785 920.075 798.763

uitvoeringskosten eigen organisatie 144.208 155.656 136.492

1.134.993 1.075.731 935.255

als % van baten eigen fondsenwerving 20,3% 20,6% 20,7%

VoorlIchTIng en BewusTmaKIng 
specIFIcaTIe oVerIge dIrecTe KosTen 

2014 begroting
2014

2013

publiciteitskosten 874.294 1.013.887 993.362

evenementen 214.157 148.438 134.942

Website 46.701 38.000 14.354

Voorlichting achterban 85.473 133.000 94.341
overige kosten (inclusief kosten 

database) 
219.577 240.250 124.490

Jaarverslag 20.975 27.000 26.410

1.461.177 1.600.575 1.387.899

personeelsKosTen 
2014 begroting

2014
2013

salarissen 1.712.440 1.634.095 1.562.267

sociale verzekeringen 257.779 251.651 222.846

pensioenlasten 241.532 261.455 218.728

overige personeelskosten 256.160 185.209 227.749

uitkering ziekengeld -94.073 - -56.419

personeelskosten registraties - - 70.846

totaal personeelskosten 2.373.838 2.332.410 2.246.017

save the Children zet zich wereldwijd in om een wereld te realiseren waarin ieder 
kind recht heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie. in 2014 is  
save the Children nederland gestart met het nederland programma. hierin werkt 
save the Children nederland aan het versterken van de rechten van kinderen in 
nederland. speciale aandacht is er voor kinderen in de jeugdzorg en kinderen die 
opgroeien in armoede. dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met 
kinderorganisaties defence for Children en Vitalis. 

de overige directe kosten Voorlichting en bewustmaking zijn als volgt samengesteld:

het percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen 
fondsenwerving blijft binnen de CBF-norm van 25%.
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personele bezetting

Voor een toelichting op de bezetting en het personeelsbeleid van save the Children 
nederland zie paragraaf 7.2 en 7.3 uit het jaarverslag.

Conform de aanbeveling kostentoerekening van de VFi wordt een aantal posten 
voor 100% toegerekend aan kosten beheer en administratie. overige indirecte 
kosten worden zo veel mogelijk toebedeeld aan de activiteit waar zij betrekking op 
hebben. indirecte kosten die een algemeen karakter hebben worden pro rato van 
de fte-bezetting over de activiteiten verdeeld. hierbij wordt onderstaand schema 
aangehouden.

KanToor den haag
2014 2013 verschil

gemiddeld aantal werknemers 40,8 37,8 3,0
gemiddeld aantal fulltime equivalenten 33,9 30,7 3,2

aantal medewerkers ultimo verslagjaar 44 40 4

aantal fulltime equivalenten ultimo 

verslagjaar

37,2 32,2 5,0

Kosten % Beheer en 
administratie

Toelichting

raad van toezicht 100%

Bestuur 100%

Financiën en Control 100% M.u.v. de financieel programma managers

kantoor en adm. kosten deels pro rato zoveel mogelijk t.l.v. de afdeling waarop de kosten 

betrekking hebben, overige pro rato
huisvesting pro rato

automatisering pro rato tenzij kosten specifiek voor een of meerdere 

afdelingen zijn gemaakt
advieskosten afdeling waarvoor de kosten zijn gemaakt

salariskosten Conform de verdeelsleutel van de medewerker

personeelskosten pro rato

save the Children 

international

deels pro rato deel gerelateerd aan programma’s naar doelstel-

ling, algemeen deel gedeeltelijk pro rato en overig 

deel naar Beheer & adm. e.e.a. conform begroting
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de uitvoeringskosten zijn op basis van deze toerekening opgenomen in de staat van 
baten en lasten.

de norm voor uitvoeringskosten in verhouding tot de totale lasten is intern gesteld 
op 12%. Voor save the Children betekent deze norm, gezien de omvang en de 
fluctuaties in de inkomstenstroom, vooral een richtbepaling. In 2014 is het gereali-
seerde percentage 7,9% ten opzichte van 9,0% in 2012 en 2013. het gemiddelde 
percentage over de boekjaren 2012 t/m 2014 komt daarmee uit op 8,6%, waarmee 
het binnen de gestelde norm blijft. De uitvoeringskosten zullen gezien de fluctuaties 
steeds in meerjarenperspectief moeten worden bekeken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de kosten van beheer en administratie ten opzichte van de totale bestedingen:

de kosten van beheer en administratie zijn 7,5% hoger dan in 2013. deze 
toename wordt met name veroorzaakt door meer personeelskosten als gevolg 
van een groei van het aantal fte’s en door een toename van de kosten die vanuit 
save the Children international in rekening zijn gebracht. Met deze kostenstijgingen 
was in de begroting rekening gehouden. de kosten beheer en administratie zijn 
11,7% lager dan begroot, met name door minder advieskosten dan begroot.

uITVoerIngsKosTen eIgen organIsaTIe
2014 begroting 

2014
2013

structurele hulp 106.319 44.032 74.473

noodhulp 78.615 63.236 112.909

rehabilitatie 246.778 142.218 124.566

nederland programma 28.938 - - 

Voorlichting en bewustmaking 822.532 861.619 741.489

kosten eigen fondsenwerving 144.208 155.656 136.492

kosten acties derden 13.731 17.801 12.996

kosten subsidies overheden en anderen 95.357 61.749 96.675

kosten van beleggingen 16.259 7.430 8.082

kosten beheer en administratie 741.113 839.553 689.453

2.293.850 2.193.294 1.997.135

% KosTen Beheer en admInIsTraTIe

2014 begroting 
2014

2013

kosten beheer en administratie 741.113 839.553 689.453

som der lasten 28.939.725 26.977.207 22.102.679

kosten beheer en administratie als  

percentage totale bestedingen

2,6% 3,1% 3,1%
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ToelIchTIng lasTenVerdelIng

doelstellingen werving baten Beheer Totaal

Structurele 
hulp

Rehabilitatie Noodhulp Nederland
programma

Voorlichting 
& bewust-

making

Eigen
fondsen-
werving

Acties
derden

Subsidies Beleggingen Beheer 
en admini-

stratie

totaal 
2014

begroting 
2014

totaal 
2013

subsidies en bijdragen 4.928.395 13.747.159 5.263.145 80.172 175.042 - - - - - 24.193.913 22.263.261 17.918.882

publiciteit en communicatie - - - - 1.461.177 990.785 - - - - 2.451.962 2.520.650 2.186.662

aankopen en verwervingen - - - - - - - - - - - - -

save the children international 27.863 111.691 7.599 - 41.658 6.208 504 4.264 255 98.828 298.870 234.739 192.015

uitbesteed werk 2.676 12.790 2.984 65 6.178 217 12 13.973 9 14.128 53.032 110.000 24.208

personeelskosten 151.952 672.763 77.654 26.730 727.695 115.758 12.278 68.671 6.751 513.586 2.373.838 2.332.410 2.246.017

huisvestingskosten 8.686 38.590 2.888 1.185 50.694 7.017 524 2.918 321 28.125 140.948 139.600 137.310

kantoor- en algemene kosten 20.656 71.662 17.538 782 68.056 13.708 308 4.969 8.861 81.099 287.639 344.900 319.575

afschrijving en rente 1.669 7.444 557 176 9.844 1.300 105 562 62 5.347 27.066 30.000 32.129

doorbelastingen aan projecten -107.183 -668.162 -30.605 - -81.593 - - - - - -887.543 -998.355 -954.119

uitvoeringskosten 

eigen organisatie
106.319 246.778 78.615 28.938 822.532 144.208 13.731 95.357 16.259 741.113 2.293.850 2.193.294 1.997.135

Totaal lasten 5.034.714 13.993.937 5.341.760 109.110 2.458.751 1.134.993 13.731 95.357 16.259 741.113 28.939.725 26.977.205 22.102.679
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ToelIchTIng op de lasTenVerdelIng

subsidies en bijdragen
de subsidies en bijdragen zijn ten opzichte van 2013 met 35% toegenomen. de 
toename van de subsidiebijdrage betreft alle doelstellingen, maar in het bijzonder de 
noodhulpverlening. de groei van noodhulpverlening is 109%, deze toename wordt 
grotendeels veroorzaakt door noodhulpverlening in het kader van de ebolacrisis.

de subsidies en bijdragen zijn 8,7% hoger dan begroot. dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de noodhulpverlening in het kader van de ebolacrisis.

de publiciteit- en communicatiekosten
de kosten van publiciteit en communicatie zijn ten opzichte van 2013 met 
12% toegenomen. in de begroting was deze toename opgenomen. 

save the Children international
de kosten die door save the Children international zijn doorbelast zijn hoger dan 
begroot. de hogere kosten worden onder andere veroorzaakt doordat er meer 
kosten met betrekking tot het bewaken van de veiligheid door de veldkantoren 
zijn gemaakt en doordat de omzetvolumes van save the Children international zijn 
toegenomen.

personeelskosten
toename ten opzichte van vorig jaar komt door de groei van de organisatie, 
zowel in mensen als middelen.
overschrijding ten opzichte van begroting komt met name doordat het 
gemiddelde aantal fte’s in 2014 iets hoger was dan begroot.

kantoorkosten en algemene kosten
de kosten van databeheer, accountantskosten en overige kosten zijn lager dan 
begroot.

afschrijving en rente
doordat geplande investeringen later hebben plaatsgevonden dan begroot is 
het bedrag van de afschrijvingskosten lager dan begroot.

doorbelasting aan projecten
de dekking van fte’s door programma’s laat een daling zien; hiermee was in 
de begroting geen rekening gehouden.

suBsIdIes en BIjdragen T.o.V. Voorgaand jaar

2014 2013 verschil

structurele hulp 4.928.395 3.491.230 1.437.165

rehabilitatie 13.747.159 11.780.291 1.966.868

noodhulp 5.263.145 2.516.105 2.747.040

nederland programma 80.172  - 80.172

Voorlichting & bewustwording 175.042 131.256 43.786

24.193.913 17.918.882 6.275.031

suBsIdIes en BIjdragen T.o.V. BegroTIng

2014  begroot 
2014

verschil

structurele hulp 4.928.395 5.215.246 286.851-

rehabilitatie 13.747.159 13.292.136 455.023

noodhulp 5.263.145 3.538.589 1.724.556

nederland programma 80.172 - 80.172

Voorlichting & bewustwording 175.042 217.290  42.248-

24.193.913 22.263.261 1.930.652
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dIVersen

Bezoldiging leden raad van toezicht
de leden van de raad van toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ont-
vangen. aan de leden van de raad van toezicht zijn geen leningen, voorschotten en 
garanties verstrekt. 

het jaarinkomen van de directie (in loondienst) blijft onder het maximum van 
€ 124.233 (per fte over 12 maanden) dat volgens de VFi-beloningsregeling hiervoor 
geldt. tevens voldoet de bezoldiging aan de Beleidsregels toepassing Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt).
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging 
verwijzen wij naar paragraaf 8.2 van het jaarverslag. 
aan de directie is geen lening, voorschot of garantie verstrekt.

pensioenregeling
het pensioen van de werknemers van save the Children wordt opgebouwd bij het 
pensioenfonds zorg & Welzijn, en het betreft een middelloonregeling. de stichting 
draagt 75% procent bij aan de pensioenopbouw van haar werknemers.

transacties met verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat 
tussen de organisatie, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende 
functionarissen. 
er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op 
niet-zakelijke grondslag.
de bezoldiging van de bestuurders is opgenomen onder Bezoldiging leden 
raad van Bestuur.

Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap 
de raad van toezicht heeft het recht bindende voordrachten op te maken voor 
benoemingen van leden van de raad van toezicht en van de directie. Wijziging van 
de statuten behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. er is geen bijzonder 
statutair recht inzake zeggenschap. 

nevenvestigingen 
de organisatie heeft geen nevenvestigingen.

BezoldIgIng dIrecTIe

naam h.s.M. Wierema p.M. kraan

Functie algemeen directeur algemeen directeur

dIensTVerBand
Looptijd onbepaald 4 jaar

datum in diensttreding 18-11-2002 1-9-2014

uren 38 38
parttime percentage 100% 100%

periode 1/1-31/8 1/9-31/12

BezoldIgIng
Jaarinkomen

Bruto loon/salaris 66.616 28.461

Vakantiegeld 5.329 2.277

eindejaarsuitkering - -

Variabel inkomen - -

Totaal jaarinkomen 71.945 30.738

sV lasten (wg deel) 5.933 2.966

Belastbare vergoedingen/bijtellingen - -

pensioenlasten (wg deel) 12.001 5.027

overige beloningen op termijn - -

uitkeringen beëindiging dienstverband - -

Totaal bezoldiging 2014 89.879 38.731
Totaal bezoldiging 2013 134.544 -
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raad Van ToezIchT en sTaTuTaIre dIrecTIe

Voorzitter Mw. drs. C.M. Wortmann-kool
secretaris dhr. mr. h.t. Bouma
Lid raad van toezicht dhr. drs. z.J. hollestelle

dhr. drs. J.g.p. van keulen

Mw. drs. h.J. terwijn

dhr. drs. rL. de Bakker
directie dhr. dr. h.s.M. Wierema tot 1/9/2014

dhr. p. kraan vanaf 1/9/2014

stichting save the Children is statutair gevestigd te ‘s-gravenhage. 
den haag, 15 april 2015

* de voorzitter van de raad van toezicht is namens de leden van de raad van toezicht 

gemandateerd tot het ondertekenen van de jaarrekening. 

namens de raad van toezicht * 
Mevrouw drs. C.M. Wortmann-kool
Voorzitter 

Bestuur
de heer p. kraan
directeur
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7. oVerige gegeVens

conTroleVerKlarIng Van de 
onaFhanKelIjKe accounTanT 

Aan: De Raad van Toezicht en de directie van Stichting Save the Children Nederland
 
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van stichting save the Children nederland te 
den haag gecontroleerd. deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opge-
nomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
de directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarre-
kening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeen-
stemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instel-
lingen’ en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (Wnt), alsmede voor het opstellen van het jaarver-
slag in overeenstemming met de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsen-
wervende instellingen. de directie is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening die voldoet aan de Wnt-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals 
opgenomen in het Controleprotocol Wnt van de Beleidsregels toepassing Wnt. 
de directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
Wnt-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
nederlands recht, waaronder de nederlandse controlestandaarden en de Beleids-
regels toepassing Wnt, inclusief het Controleprotocol Wnt. dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. de geselec-
teerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het 
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de Wnt-eisen van financiële 
rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend 
zijn in de omstandigheden. deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de stichting. een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte Wnt-eisen 
van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door de directie van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van stichting save the Children nederland per 31 
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen en de Beleidsregels 
toepassing Wnt. 
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten voldoet aan de Wnt-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen 
in het Controleprotocol Wnt van de Beleidsregels toepassing Wnt.

Verklaring betreffende het jaarverslag
op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de nederlandse controlestan-
daard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 
van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, over-
eenkomstig de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen 
is opgesteld. tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
 
den haag, 15 april 2015 
Kpmg accountants n.V. 
H. Visser RA



3232

7. oVerige gegeVens

geBeurTenIssen na BalansdaTum
 
in het eerste kwartaal van 2015 is duidelijk geworden dat de aanvraag van het 
strategisch partnerschap bij het Ministerie van Buitenlandse zaken niet is gehono-
reerd. dit betekent dat de organisatie vanaf 2016 geen middelen meer zal verkrijgen 
uit het medefinancieringskanaal. de financiële gevolgen hiervan konden ten tijde van 
het opstellen van deze jaarrekening nog niet betrouwbaar worden vastgesteld. in 
2015 zal de organisatie een nieuw meerjaren-strategisch plan maken waarin deze 
verandering wordt meegenomen. 
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de toevoegingen betreffen geoormerkte giften die ultimo 2014 
nog niet (geheel) zijn besteed aan de doelstelling waarvoor ze 
zijn ontvangen. deze bestedingen zullen vanaf het boekjaar 2015 
plaatsvinden. de onttrekkingen betreffen bestedingen aan de 
doelstellingen in 2014.

BiJLagen - BiJLage 1

BesTemmIngsFondsen
31-12-2013 toevoegingen onttrekkingen 31-12-2014

haïti, iMC - 581.569 224.993 356.576

sierra Leone, sho - 605.864 300.000 305.864
Liberia, den haag incl ondernemersgala 123.861 146.531 116.557 153.835
ikea-donatie 160.000 113.235 160.251 112.984

india, tommy hilfiger 117.808 75.000 107.246 85.562

pakistan, interest pepas programma 39.710 13.209 - 52.919
honduras - 70.000 23.588 46.412
Filipijnen, sho 1.087.209 278.794 1.334.340 31.663

MFs ii, interest programma 44.657 5.752 23.627 26.782
Liberia, turing Foundation 27.323 45.000 56.361 15.962
syrische vluchtelingen, adessium Foundation 268.093 - 253.727 14.366

keep it real, rentereservering 5.100 8.452 - 13.552

india - 30.000 18.120 11.880

pakistan, interest Balochistan programma 58.114 8.861 58.114 8.861

eFV afrika, rentereservering 2.309 3.564 - 5.873
india, donatie activite 49.072 - 43.606 5.466

eFV azië, rentereservering 3.826 1.495 - 5.321

kirgizië - 14.592 11.410 3.182

tadzjikistan - 1.690 - 1.690

georgië - 484 - 484

Brazilië, reckitt Benckiser 69.308 - 69.308 -

afghanistan, interest dCu programma 47.729 - 47.729 -

drC, donatie turing Foundation 21.363 - 21.363 -
turkije, Corio 11.999 - 11.999 -
Malawi 8.306 - 8.306 -

Bolivia 6.055 - 6.055 -
2.151.842 2.004.092 2.896.700 1.259.234
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BesTemmIngsreserVes door de dIrecTIe Bepaald

31-12-2013 toevoegingen onttrekkingen 31-12-2014
reserve co-funding 400.000 398.732 90.124 708.608

nog te ontwikkelen programma's 210.000 251.000 - 461.000
reserve noodhulp 160.959 205.541 116.500 250.000
nederland programma 200.850 53.980 108.980 145.850

programma's tadzjikistan 227.997 49.807 161.503 116.301

programma honduras 110.000 - - 110.000
programma Jordanië (syrische vluchtelingen) 7.229 52.500 7.229 52.500
programma indonesië - 26.223 - 26.223

programma Filipijnen - 25.000 - 25.000
programma india - 30.000 6.617 23.383
programma georgië 16.875 31.542 26.430 21.987

programma's kirgizië 7.111 3.851 - 10.962

programma’s drC 24.642 6.838 22.326 9.154

programma armenië 12.750 - 5.174 7.576

programma China - 9.000 2.326 6.674
programma humanitaire top - 6.500 - 6.500

programma haïti 12.500 - 12.500 -

pogramma's Mexico 104.120 - 104.120 -

programma afghanistan 86.000 25.000 111.000 -

programma Bangladesh - 5.000 5.000 -

programma's Liberia 52.326 25.000 77.326 -

programma Jemen 43.340 - 43.340 -

programma zuid-soedan - 25.000 25.000 -

1.676.699 1.230.514 925.495 1.981.718

BiJLagen - BiJLage 1
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BiJLagen - BiJLage ii

VersTreKTe sTeun en suBsIdIe en dIrecTe KosTen 
sTrucTurele hulp

2014 begroting  
2014

2013

Verstrekte steun en subsidies
 keep it real oeganda 1.487.028 1.110.346 713.731
 keep it real ethiopië 804.437 762.204 412.093
 tadzjikistan 564.121 531.642 597.502
 China 230.140 100.530 16.353
 indonesië 225.993 381.956 -
 haïti 225.974 - 53
 india 208.725 175.582 231.490
 Liberia 193.397 35.639 97.628
 georgië 178.730 - 261.805
 Cambodja 160.251 - 112.720
 kirgizië 105.608 57.266 72.289
 Jordanië 89.635 129.025 115.382
 Mexico 81.973 100.856 99.216
 Brazilië 69.450 150.000 3.611
 niger 56.099 - -
 Mozambique 46.064 154.862 -
 Malawi 22.531 - 35.113
 honduras 21.276 50.000 42.000
 Bolivia 20.953 - 42.629
 pakistan 14.347 - -
 armenië 8.060 214.829 72.334
 Bangladesh 2.678 43.128 -
 oeganda 1.128 - -
 turkije -10.057 - 134.014
 afghanistan -81.440 - 35.183
 azerbeidzjan - - 99.534
 ivoorkust - - 42.307
 ethiopië - - 18.454
 overig - 539.961 -
inspanningsverplichting - 523.285 -

4.727.101 5.061.111 3.255.441
directe projectkosten 201.294 154.135 235.789

201.294 154.135 235.789
Totaal structurele hulp 4.928.395 5.215.246 3.491.230

VersTreKTe sTeun en suBsIdIe en dIrecTe KosTen 
rehaBIlITaTIe

2014 begroting 
2014

2013

Verstrekte steun en subsidies
 pakistan 6.154.364 5.888.956 5.155.349
 Filipijnen 1.363.605 - -
 drC (MFs) 996.840 759.977 851.846
 zuid-soedan (MFs) 992.439 899.074 907.513
 oeganda (eFV) 781.258 586.125 417.772
 pakistan (eFV) 716.227 969.537 269.000
 zuid-soedan (eFV) 596.395 799.682 640.931
 afghanistan (eFV) 541.833 880.819 330.808
 oeganda (MFs) 474.852 436.250 547.709
 Liberia (MFs) 231.238 137.301 163.354

 drC 48.532 42.661 174.204

 afghanistan 27.017 - 1.422.424

 tadzjikistan -2.210 - -

 haïti - - 54.386
inspanningsverplichting - 1.112.214 -

12.922.390 12.512.596 10.935.296

directe projectkosten

MFs programma dutch Consortium 

for rehabilitation
457.403 393.805 353.310

overige projecten 367.366 385.735 491.685
824.769 779.540 844.995

Totaal rehabilitatie 13.747.159 13.292.136 11.780.291
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BiJLagen - BiJLage ii

VersTreKTe sTeun en suBsIdIe en dIrecTe KosTen 
noodhulp

2014 begroting  
2014

2013

Verstrekte steun en subsidies
 Liberia 1.861.050 - -
 Jemen 1.335.591 1.066.680 61.032
 syrië 709.461 1.531.852 1.107.335
 sierra Leone 467.500 - -
 afghanistan 381.181 125.981 -
 Jordanië (syrische vluchtelingen) 241.194 85.449 521.437

 haïti 193.078 31.020 -

 zuid-soedan 26.144 - -
 india 6.617 - 50.000
 tadzjikistan 565 - -

 pakistan -18.615 - -

 Filipijnen -73.087 - 726.813

 Bolivia - - 15.510

 drC - - 18.402

 Mexico - - 20.000

 Burkina Faso - - -16.744
inspanningsverplichting - 687.547 -

5.130.679 3.528.529 2.503.785

directe projectkosten 132.466 10.060 12.320

132.466 10.060 12.320

Totaal noodhulp 5.263.145 3.538.589 2.516.105



3838



3939

eIgen BIjdrage Keep IT real en eFV-programma’s 

 keep it real eFV afrika eFV azië
subsidiebate in 2014 {a} 2.392.032 1.374.355 1.290.197

som der baten volgens de jaarrekening {B} 28.433.491 28.433.491 28.433.491

Baten die buiten de berekening vallen:
- rente-inkomsten uit subsidies 8.452 3.564 3.409
- andere bijdragen van Buza 15.642.473 16.660.150 16.744.308
Totaal baten buiten berekening eigen bijdrage {c} 15.650.925 16.663.714 16.747.717

netto baten ter berekening van de eigen bijdrage {d} B -/- c 12.782.566 11.769.777 11.685.774

Beschikbare totale eigen bijdrage organisatie {e} d -/- a 10.390.534 10.395.422 10.395.577

eigen bijdragen ingezet voor andere eFV/keep it real allianties {F} -  - -

netto eigen bijdrage beschikbaar {g} e -/- F 10.390.534 10.395.422 10.395.577

% eigen bijdrage g/d 81,3% 88,3% 89,0%

BiJLagen - BiJLage iii
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BiJLagen - BiJLage iii

VerloopoVerzIchT mIddelen Keep IT real en eFV-programma’s 

 keep it real eFV afrika eFV azië
1. VerloopoVerzIchT lIquIde mIddelen
stand per 1 januari 2014 2.109.121 629.665 656.774

- ontvangen in 2014 2.195.000 1.343.865 1.295.000

- ontvangen rente op subsidiemiddelen in 2014 8.452 3.564 3.409

- Betalingen i.v.m. opgebouwde verplichtingen subsidiemiddelen in 2014 (incl. sCnL-kosten) 2.323.522 1.236.374 1.199.876
resterend saldo per 31 december 2014 1.989.051 740.720 755.307

2. BesTemmIng nIeT-BeTaalde mIddelen
Bestemming resterend saldo op de balans per 31 december 2014
- nog te betalen/vooruitbetaalde subsidies landen/partners 330.080 -69.266 -17.263
- Vooruitontvangen subsidie 1.645.419 804.113 767.249

- overige schulden - - -

- Bestemmingsfondsen 13.552 5.873 5.321

Totaal bestemde middelen 1.989.051 740.720 755.307
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BiJLagen - BiJLage iii

VerloopoVerzIchT mIddelen Keep IT real en eFV-programma’s - VerVolg

 keep it real eFV afrika eFV azië
3. VerloopoVerzIchT VerplIchTIngen
- aangegane verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen op 1 januari 2014 -landen/partners 1.951.532 1.244.321 1.499.156
- nieuw aangegane verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen in 2014 o.b.v. origineel budget* 1.930.545 803.876 729.019
- Vervallen verplichtingen uit voorgaande jaren tgv subsidiemiddelen in 2014 - - -
- Betalingen op verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen in 2014 - landen/partners 2.167.372 1.133.697 1.129.504
resterende verplichtingen per 31 december 2014 1.714.705 914.500 1.098.671
Verwachte looptijd verplichtingen 30-sep-15 1.714.705 914.500 1.098.671
Totaal verplichtingen  1.714.705 914.500 1.098.671

- goedgekeurd budget 2015 Buza m.b.t. de landen/partners 1.930.545 803.876 729.019
- origineel budget 2015 1.930.545 803.876 729.019
Bedrag onderbesteding 2012/2013/2014 meegenomen in budgetaanvraag 2015  - -  -
totale onderbesteding cum 2014 ten opzichte van budget cum 2014 745.011 804.114 328.690
Verzoek bij subsidiegever om onderbesteding cum 2014 niet in budget 2015 

opgenomen alsnog te mogen besteden 745.011 804.114 328.690

4. BesTemmIngsFondsen 
rente op subsidie middelen - verwachte looptijd 30-sep-15 13.552 5.873 5.321

* = nieuwe verplichting o.b.v. origineel budget, waarbij aanname dat onderbesteding 
budget 2012, 2013 en 2014 beschikbaar blijft.
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BiJLagen - BiJLage iV

BegroTIng 2015 (bedragen in euro’s)

Begroting 
2015

realisatie 
2014

realisatie
2013

BaTen
Baten uit eigen fondsenwerving 6.635.000 5.578.745 4.518.468
Baten uit gezamenlijke acties - 880.401 2.042.178

Baten uit acties van derden 905.000 900.000 907.312

subsidies van overheden en anderen 21.746.402 20.803.380 15.300.691

Baten uit beleggingen 200.000 184.093 211.969
overige baten - 86.872 -22.463

som der baten 29.486.402 28.433.491 22.958.155

lasTen
Besteed aan doelstellingen
structurele hulp 8.040.047 5.034.714 3.565.703

rehabilitatie 12.324.492 13.993.937 11.904.857

noodhulp 5.722.430 5.341.760 2.629.014

Voorlichting en bewustmaking 2.282.060 2.458.751 2.260.644
nederland programma 241.790 109.110 -

28.610.819 26.938.272 20.360.218

Werving baten

kosten eigen fondsenwerving 829.621 1.134.993 935.255

kosten acties derden 15.941 13.731 12.996

kosten subsidies overheden en anderen 208.981 95.357 96.675

kosten van beleggingen 7.496 16.259 8.082

1.062.039 1.260.340 1.053.008

kosten beheer en administratie 835.842 741.113 689.453

som der lasten 30.508.700 28.939.725 22.102.679

saldo baten en lasten -1.022.298 -506.234 855.476

BesTemmIng saldo 

Begroting 
2015

realisatie 
2014

realisatie
2013

Mutatie Continuïteitsreserve 0 165.769 223.038
Mutatie Bestemmingsreserve projecten -694.396 305.019 -334.020
Mutatie Bestemmingsreserve financiering 

activa
-8.133 -13.468 -853

Mutatie overige reserve -148.675 -70.946 -39.749

Mutatie Bestemmingsfondsen -171.094 -892.608 1.007.060

saldo -1.022.298 -506.234 855.476


