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1 Balans per 31 december 2015 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na bestemming saldo 2015) in euro’s.

31-12-2015 31-12-2014
ACTIVA  
Vaste activa  
Materiële vaste activa  1 94.148 33.078 

94.148 33.078 
Vlottende activa  
nog te ontvangen subsidies 2 1.534.626 673.481 
Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren 3 2.276.589 2.732.601 
Overige vorderingen en overlopende activa 4 1.510.557 1.442.908 
effecten 5 1.350.000 1.950.000 
Liquide middelen 6 11.803.481 20.435.200 

18.475.253 27.234.190 

18.569.401 27.267.268 

PASSIVA 
reserves en fondsen 
Reserves 
Continuïteitsreserve 7 3.320.403 3.120.403 
Bestemmingsreserve projecten 8 3.091.234 1.981.718 
Bestemmingsreserve financiering activa 9 94.148 33.078 
Overige reserve 10 263.522 172.320 

6.769.307 5.307.519 
Fondsen  
Bestemmingsfondsen 11 1.858.702 1.259.234 

8.628.009 6.566.753 
kortlopende schulden  
Vooruitontvangen subsidies 12 5.728.063 16.720.235 
nog te betalen subsidies veldkantoren 13 3.502.836 3.225.857 
Overige schulden en overlopende passiva 14 710.493 754.423 

9.941.392 20.700.515 

18.569.401 27.267.268 
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2 Staat van baten en lasten  2015 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 
in euro’s.

 
2015 

begroting 
2015 2014 

BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 15 6.401.148 6.635.000 5.578.745 
Baten uit gezamenlijke acties 16 1.898.887 - 880.401 
Baten uit acties van derden 17 3.120.399 905.000 900.000 
Subsidies van overheden en anderen 18 24.821.618 21.746.402 20.803.380 
Baten uit beleggingen 19 184.626 200.000 184.093 
Overige baten  20 113.417 - 86.872 
Som der baten 36.540.095 29.486.402 28.433.491 

LASTEN 
Besteed aan doelstellingen 21 
Structurele hulp 22 8.235.779 8.040.047 5.034.714 
rehabilitatie 23 8.937.612 12.324.492 13.993.937 
noodhulp 24 12.915.147 5.722.430 5.341.760 
nederland 25 257.956 241.790 109.110 
Voorlichting en bewustmaking 26 2.180.784 2.282.060 2.458.751 

32.527.278 28.610.819 26.938.272 
Werving baten 
kosten eigen fondsenwerving 27 1.138.320 829.621 1.134.993 
kosten acties derden 2.491 15.941 13.731 
kosten subsidies overheden en anderen 41.362 208.981 95.357 
kosten van beleggingen 8.817 7.496 16.259 

1.190.990 1.062.039 1.260.340 
Kosten beheer en administratie 28 760.571 835.842 741.113 
Som der lasten 34.478.839 30.508.700 28.939.725 
Saldo baten en lasten 2.061.256 -1.022.298 -506.234 
Bestemming saldo 
Mutatie Continuïteitsreserve 200.000 165.769 
Mutatie Bestemmingsreserve projecten 1.109.516 305.019 
Mutatie Bestemmingsreserve financiering activa 61.070 -13.468 
Mutatie Overige reserve 91.202 -70.946 
Mutatie Bestemmingsfondsen 599.468 -892.608 
 2.061.256 -506.234 
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KASSTROOMOVERZICHT 2015  
in euro’s.

Cumulatief t/m december 2015 realisatie realisatie
2015 2014 

Ontvangen subsidies      12.968.302 31.199.090 
Ontvangen uit acties van derden 3.120.399 900.000 
Ontvangen uit gezamenlijke acties SHO        1.898.887 880.401 
Ontvangen uit eigen fondsenwerving        6.775.819 5.427.270 

24.763.407 38.406.761 

Projectbetalingen -29.325.455 -21.406.614 
algemene uitgaven -3.377.164 -4.730.327 
Lening SCi -1.500.000 500.000 

-34.202.619 -25.636.941 

Kasstroom uit operationele activiteiten -9.439.212 12.769.820 

aankoop/lossing obligaties 600.000 250.000 
interest uit beleggingen 219.344 192.385 
Betaalde interest en bankkosten -34.520 -37.676 
Kasstroom uit beleggingen 784.824 404.709 

investeringen materiële vaste activa -90.748 -13.598 
Kasstroom uit investeringen -90.748 -13.598 

Netto kasstroom -8.745.136 13.160.931 

koers en omrekenverschillen op geldmiddelen 113.417 84.895 

Toename / afname liquide middelen -8.631.719 13.245.826 

Liquide middelen 1 januari 20.435.200 7.189.374 
Liquide middelen eind periode 11.803.481 20.435.200 

-8.631.719 13.245.826 

3 kasstroomoverzicht 2015
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen
Save the Children is gevestigd in nederland. Het adres van de statutaire zetel van de organisatie is 
Laan van Nieuw Oost-Indië 131, ’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 2014 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 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. Tenzij anders 
aangegeven, zijn alle bedragen in euro’s afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de 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 de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering 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 vermindering 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 verplichting 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 betrekking 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 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 beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

4 grondslagen voor waardering en bestemming saldo 2015 
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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 computerapparatuur 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 aanwijzingen 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 de grondslag Financiële instrumenten.

Effecten
De grondslagen voor de waardering van effecten zijn beschreven onder de grondslag Financiële 
instrumenten.

Continuïteitsreserve
Deze reserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer van goede Doelen nederland 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 exploitatie. 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 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 reserve
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 desbetreffende 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 de grondslag Financiële 
instrumenten.
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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 nalatenschap 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 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 fondsenwerving, acties voor 
derden, subsidies overheden en anderen, en de kosten ter verkrijging 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 vastgestelde 
verdeelsleutel over de activiteiten verdeeld.

Kosten beheer en administratie
Conform de aanbeveling kostentoerekening van goede Doelen nederland 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 staat van baten en lasten 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.
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er is geen sprake van additionele verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst 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 onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het 
overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Dekkingsgraad van het pensioenfonds per balansdatum is 97%.

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 leaseovereenkomst 
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 lease. 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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1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

31-12-2015 31-12-2014
Boekwaarde 1 januari  33.078 46.546
investeringen 90.748 13.598 
afschrijvingen -29.678 -27.066

94.148 33.078 

5 Toelichting balans per 31 december 2015  

De materiële activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering, ze betreffen de inventaris van het 
kantoor in Den Haag. 

VERLOOPSTAAT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Computer
apparatuur

kantoor 
inventaris

Totaal

STAND PER 1/1/2015    
aanschafprijs 83.495 67.224 150.719 
Cumulatieve afschrijvingen 54.381 63.260 117.641 
Cumulatieve waardeverminderingen - - - 
Boekwaarde 29.114 3.964 33.078 
    
MUTATIES IN BOEKWAARDE    
investeringen 22.654 68.094 90.748 
Desinvesteringen - - - 
afschrijvingen 14.430 15.248 29.678 
    
STAND 31-12-2015    
aanschafprijs 106.149 135.318 241.467 
Cumulatieve afschrijvingen 68.811 78.508 147.319 
Boekwaarde 37.338 56.810 94.148 

2.  Nog te ontvangen subsidies
De nog te ontvangen subsidies betreffen subsidiebedragen van projectuitgaven die reeds hebben 
plaatsgevonden. Ultimo 2015 heeft deze post grotendeels betrekking op programma’s die in Pakistan 
zijn uitgevoerd en die eind 2015 zijn afgerond.

De nog te ontvangen subsidiebijdragen zijn als volgt per financier te specificeren:

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES PER FINANCIER

31-12-2015 31-12-2014
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1.081.501 579.819 
Commissie europese gemeenschappen 453.125 93.662 

1.534.626 673.481 

3.  Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
De vooruitbetaalde subsidies veldkantoren hebben ultimo 2015 grotendeels betrekking op middelen 
die aan Save the Children international ter beschikbaar zijn gesteld (€ 2,0 miljoen) zodat Save the 
Children international over voldoende middelen beschikt om de voortgang van de programma’s te 
kunnen waarborgen. Save the Children international is in 2015 overgegaan op een 
financieringssysteem op forecast basis. Maandelijks wordt door Save the Children International een 
voorschot gevraagd op basis van de te verwachte programma bestedingen voor de komende periode. 
De werkelijke programma bestedingen worden met dit voorschot verrekend. Bij de overgang naar het 
financieringssysteem op forecast basis is de uitstaande vordering die Save the Children Nederland op 
Save the Children international had (ultimo 2014 € 1,5 miljoen) afgebouwd. in verband met 
vergelijkbaarheid van de cijfers is genoemde vordering op Save the Children international ultimo 2014 
geherrubriceerd van overige vorderingen naar vooruitbetaalde subsidies veldkantoren.
Het saldo vooruitbetaalde subsidies veldkantoren ultimo 2015 is lager dan het saldo ultimo 2014 
(2015: € 2.276.589/ 2014: € 2.732.601). De looptijd van de vooruitbetaalde subsidies veldkantoren is 
korter dan één jaar.
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4. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014
Save the Children international 973.144 512.477 
nalatenschappen 190.456 256.923 
Fondsenwerving diverse 143.057 218.984 
interest 84.101 118.818 
Save the Children US  -   258.037 
Overige vooruitbetaalde bedragen 63.712 16.324 
Overige nog te ontvangen bedragen 56.087 61.345 

1.510.557 1.442.908 

De vordering op Save the Children international heeft betrekking op werkkapitaalbuffer en een 
voorschotbetaling voor het 1e kwartaal 2016. 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 2015 € 1.479.437.

in 2015 zijn twee obligaties 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. 
een van deze criteria is dat Save the Children haar middelen niet belegt in bedrijven/instellingen 
waarvan ze redelijkerwijs kan vermoeden dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor de rechten 
van het kind.

5. EFFECTEN (BETREFT ALLEEN OBLIGATIES)

31-12-2015 31-12-2014
   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 4,125% ned. Waterschapsbank (07/17) 300.000 300.000 
   EUR 300.000 3,5% Barclays Bank (10/15) - 300.000 
   eUr 300.000 3% Societe generale (10/15) - 300.000 

1.350.000 1.950.000 

6. LIqUIDE MIDDELEN

 31-12-2015 31-12-2014
Spaarrekeningen 9.685.210 18.115.325 
korte termijn deposito’s 1.050.000 1.050.000 
kas en overige bankrekeningen 1.068.271 1.269.875 

11.803.481 20.435.200 

Zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de spaarrekeningen zijn direct, of op 
korte termijn, opeisbaar. Het saldo liquide middelen was ultimo 2014 hoog doordat ultimo 2014 een 
bedrag voor het noodhulpprogramma van het Dutch relief Fund in Zuid Soedan was ontvangen.
De middelen van deze ontvangst (€ 6.600.000) zijn begin 2015 aan de deelnemers van de 
deelnemende organisaties van genoemd programma overgedragen.
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KOSTEN WERKORGANISATIE

werkelijk 
2015 

werkelijk 
2014 

Directe kosten fondsenwerving 838.929 990.785 
Uitvoeringskosten 2.353.083 2.293.850 

3.192.012 3.284.635 

Continuïteitsreserve 3.320.403 3.120.403 
Continuïteitsreserve / Kosten werkorganisatie 104% 95%

8. BESTEMMINGSRESERVE PROjECTEN

31-12-2015 31-12-2014
Saldo 1 januari 1.981.718 1.676.699 
resultaatbestemming 1.109.516 305.019 
Saldo 31 december 3.091.234 1.981.718 

7. CONTINUïTEITSRESERVE

 31-12-2015 31-12-2014
Saldo 1 januari 3.120.403 2.954.634 
resultaatbestemming 200.000 165.769 
Saldo 31 december 3.320.403 3.120.403 

Deze reserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer van goede Doelen nederland en 
dient als buffer, 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 richtlijn Financieel Beheer van goede Doelen nederland maximaal anderhalf maal de 
kosten van de werkorganisatie bedragen. Ultimo 2015 is de continuïteitsreserve op 104% van de 
waarde van de kosten van de werkorganisatie 2015 gesteld en blijft daarmee binnen de door goede 
Doelen nederland 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. 
Op basis van risico-inschattingen ten aanzien van de baten en lasten die in de begroting 2016 zijn 
opgenomen is het minimale niveau van de continuïteitsreserve berekend. De continuïteitsreserve 
ultimo 2015 is 5% hoger dan het minimale niveau.

Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt voor bepaalde 
programma’s en voorlichtingsactiviteiten, 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 gereserveerd.

De opbouw ultimo boekjaar is als volgt:

BESTEMMINGSRESERVE PROjECTEN

31-12-2015 31-12-2014
nog te ontwikkelen programma’s 500.000 461.000 
reserve co-funding 325.000 708.608 
reserve noodhulp  325.000 250.000 
reserves programma’s 1.941.234 562.110 

3.091.234 1.981.718

Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve projecten zie  
bijlage i.
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9. BESTEMMINGSRESERVE FINANCIERING ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014
Saldo 1 januari 33.078 46.546 
resultaatbestemming 61.070 -13.468 
Saldo 31 december 94.148 33.078 

10. OVERIGE RESERVES 

 31-12-2015 31-12-2014
Saldo 1 januari 172.320 243.266 
resultaatbestemming 91.202 -70.946 
Saldo 31 december 263.522 172.320 

11. BESTEMMINGSFONDSEN  

31-12-2015 31-12-2014
Saldo 1 januari 1.259.234 2.151.842 
resultaatbestemming 599.468 -892.608 
Saldo 31 december 1.858.702 1.259.234 

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:

DE SAMENSTELLING VAN DE BESTEMMINGSFONDSEN

31-12-2015 31-12-2014
Haïti, iMC 442.232 356.576 
afghanistan, Droomfonds nPL 283.757 - 
nederland, rTL Late night  181.176 - 
ikea donatie 129.767 112.984 
Liberia, Den Haag  incl. Ondernemersgala 129.649 153.835 
Bangladesh, Porticus 122.878 - 
Liberia, Hoogwegt 105.255 - 
nepal, SHO 85.609 - 
China, g-Star raw Demin en anonieme gift 82.875 - 
India, Tommy Hilfiger 78.024 85.562 
Pakistan, rentereservering Pepas programma 60.504 52.919 
nederland, CiFF 31.075 - 
MFS ii, rentereservering  30.469 26.782 
keep it real, rentereservering 16.460 13.552 
Mediterrane crisis, Porticus 14.692 - 
Sierra Leone, SHO 1.676 305.864 
Overige bestemmingsfondsen 62.604 37.978 
Honduras - 46.412 
Filipijnen, SHO - 31.663 
Syrische vluchtelingen, Adessium Foundation - 14.366 
india - 11.880 
Pakistan, rentereservering Balochistan programma - 8.861 

1.858.702 1.259.234 

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

31-12-2015 31-12-2014
Ministerie van Buitenlandse Zaken- Joint response nigeria 2.251.675 - 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- keep it real 463.328 1.645.419 
Syrië 429.387 1.769.452 
indonesië 387.088 56.332 
Jemen 366.399 651.129 
afghanistan 280.041 193.195 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- Joint response Zuid-Soedan 265.718 6.600.000 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- Start Fund 253.401 - 
armenië 235.840 10.831 
Tajikistan 234.350 395.130 
Centraal afrikaanse republiek 178.882 - 
China 146.747 139.416 
Liberia 138.015 351.219 
kirgizië 40.906 - 
Mozambique 37.394 154.221 
Haïti 17.309 - 
india 1.583 237.864 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- MFSii - 1.298.220 
Pakistan - 1.137.065 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- eFV Wederopbouw afrika - 804.113 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- eFV Wederopbouw azië - 767.249 
Bangladesh - 203.553 
georgië - 157.023 
niger - 148.804 

5.728.063 16.720.235 

Het saldo van de vooruitontvangen subsidies ultimo 2015 is € 11,0 miljoen lager dan het saldo ultimo 
2014. Deze verlaging komt met name doordat ultimo 2014 een voorschot van € 6,6 miljoen was 
ontvangen voor het Joint Humanitairian response programma in Zuid Soedan. Dit 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 in 2015 een aantal grote programma’s met een looptijd over meerdere jaren afgelopen. 
eind 2015 bestaat voor deze programma’s een vordering op de subsidieverstrekker ten opzichte van 
ultimo 2014 een vooruitontvangen subsidie.  

De vooruitontvangen subsidies zijn per financier als volgt te specificeren:

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES PER FINANCIER

31-12-2015 31-12-2014
Ministerie van Buitenlandse Zaken 4.844.656 8.537.307 
Commissie europese gemeenschappen 837.115 1.432.715 
gain 46.292 - 
Ministerie van Buitenlandse Zaken- DrF Zuid Soedan - 6.600.000 
Overheid Japan - 150.213 

5.728.063 16.720.235 

13.  Nog te betalen subsidies veldkantoren
De nog te betalen subsidies veldkantoren betreffen grotendeels saldi die worden veroorzaakt door de 
waarderingsgrondslagen van de SHO-programma’s en het programma van de Postcode Loterij. Voor 
deze programma’s worden 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. Daarnaast bestaat het saldo uit middelen die door de veldkantoren zijn besteed, 
maar die door Save the Children nederland nog aan de veldkantoren overgedragen moeten worden. 
Het saldo ultimo 2015 is hoger dan het saldo ultimo 2014 (2015: € 3.502.836 / 2014: € 3.225.857).   
De verplichting ultimo 2015 bestaat grotendeels uit een verplichting voor het nPL programma in 
afghanistan (€1,4 miljoen), een verplichting ten aanzien van de uitvoer van de SHO programma’s in 
nepal (€1,1 miljoen) en een verplichting aan het veldkantoor in Pakistan (€0,4 miljoen) ten aanzien 
van een tweetal programma’s die in 2015 zijn afgerond.

14. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

31-12-2015 31-12-2014
Crediteuren 229.523 267.202 
reservering vakantietoeslag 144.000 124.500 
Loonheffing 73.081 88.711 
accountantskosten 42.350 27.234 
Overige 221.539 246.776 

710.493 754.423 

De post ‘Overige’ betreft grotendeels kosten die in 2015 gemaakt zijn, maar die ultimo 2015 nog niet 
zijn gefactureerd (o.a. kosten betreffende samenwerking met Defence for Children en kosten 
betreffende voorlichtings- en wervingsactiviteiten ultimo 2015).
De looptijd van de overige schulden en overlopende passiva is korter dan een jaar.
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Financiële instrumenten 
Algemeen
De organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie 
blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. 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, verantwoord onder liquide 
middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De huur- en leaseverplichting (apparatuur) voor het jaar 2016 bedraagt € 146.116. Voor de jaren 2017 
t/m 2019 bedraagt de lopende huur- en leaseverplichting € 576.708 in totaal. Deze verplichting betreft 
met name de huur van het kantoorpand. De vervaldatum van het huurcontract van het pand is 30 juni 
2020. Ten aanzien van het huurcontract is een bankgarantie afgegeven ter waarde van € 8.157 aan  
Van Wilsum Vastgoedbeheer B.V.

 < 1 jaar  1 - 5 jaar  > 5 jaar 

Huur- en leaseverplichting 146.116 576.708 -

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 
2015 bedroeg de garantieverplichting van Save the Children nederland € 314.580. Op dit moment 
schat de stichting de kans tot betaling nog niet als waarschijnlijk in.
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15. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

2015 
begroting 

2015 2014 
Vaste donateurs 3.653.292 3.600.000 3.379.951 
Mailingacties 595.774 465.000 540.598 
incidentele giften / schenkingen 1.563.155 2.420.000 1.231.764 
nalatenschappen 588.852 150.000 426.432 
Overige baten eigen fondsenwerving 75 - - 

6.401.148 6.635.000 5.578.745 

6 Toelichting op de Staat van baten en lasten 2015  

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn het afgelopen jaar 3,5% lager dan begroot, met name als 
gevolg van lagere baten uit incidentele giften/schenkingen. Dit betreft met name minder inkomsten van 
bedrijven en stichtingen dan begroot. De groei van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ten 
opzichte van 2014 bedroeg 14,7%. 
De doelstelling voor de groei van inkomsten van vaste donateurs is gehaald (101%). 
 
in 2015 heeft de stichting een aantal geoormerkte giften mogen ontvangen. 
Voor zover deze giften in 2015 nog niet aan de daarvoor bestemde doelstelling zijn besteed, zijn ze 
opgenomen in een bestemmingsfonds en zullen deze baten naar verwachting in 2016 besteed worden. 

16. BATEN UIT GEZAMENLIjKE ACTIES

2015 
begroting 

2015  2014 
Samenwerkende hulporganisaties (SHO) - 

actie  nepal 1.806.815 - - 
Samenwerkende hulporganisaties (SHO) -  

actie ebola  92.072 - 605.821 
Samenwerkende hulporganisaties (SHO) - 

actie  Filipijnen  - - 274.580 
1.898.887 - 880.401 

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 
2015 was de omvang van de baten uit de SHO-actie ten behoeve van de ebola actie nog niet bekend.
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NEPAL

2015 Tot en met 2015
noodhulp rehabilitatie Totaal noodhulp rehabilitatie Totaal

BATEN
Baten uit gezamenlijke actie SCnL 1.806.815 1.806.815 
Baten uit eigen fondsenwerving - - 
rente 2.346 2.346 
Totaal baten 1.809.161 1.809.161 
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
akV programma SCnL
akV programma gastdeelnemer 126.477 126.477 
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit 1.682.684 1.682.684 

LASTEN
Committeringen:
 - verstrekte steun via het veldkantoor 750.000 930.338 1.680.338 750.000 930.338 1.680.338 
 - verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
Totaal committeringen 750.000 930.338 1.680.338 750.000 930.338 1.680.338 
Totaal beschikbare committeringsruimte  2.346 2.346

inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:
- verstrekte steun via het veldkantoor 504.331 56.647 560.978 504.331 56.647 560.978 
- verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
- naar gastdeelnemer Plan nederland - - - - - - 
Totaal overmakingen 504.331 56.647 560.978 504.331 56.647 560.978 

inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor 506.583 67.549 574.132 506.583 67.549 574.132 
- SCnL - - - - - - 
Totaal bestedingen 506.583 67.549 574.132 506.583 67.549 574.132 
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EBOLA CRISIS

2015 Tot en met 2015
noodhulp rehabilitatie Totaal noodhulp rehabilitatie Totaal

BATEN
Baten uit gezamenlijke actie 92.072 697.893 
Ontvangen uit eigen fondswerving - 
rente 1.633 1.676 
Totaal baten 93.705 699.569 
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
akV programma SCnL 6.445 48.852 
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit 87.260 650.717 

LASTEN
Committeringen:
 - verstrekte steun via het veldkantoor 349.042 - 349.042 649.042 - 649.042 
 - verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
Totaal committeringen 349.042 - 349.042 649.042 - 649.042 
Totaal beschikbare committeringsruimte  -261.782  1.675

inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:
- verstrekte steun via het veldkantoor 649.042 - 649.042 649.042 - 649.042 
- verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
Totaal overmakingen 649.042 - 649.042 649.042 - 649.042 

inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor 649.042 - 649.042 649.042 - 649.042 
- SCnL - - - - - - 
Totaal bestedingen 649.042 - 649.042 649.042 - 649.042 
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FILIPPIjNEN

2015 Tot en met 2015
noodhulp rehabilitatie Totaal noodhulp rehabilitatie Totaal

BATEN
Baten uit gezamenlijke actie SCnL 2.090.469 
Baten uit eigen fondsenwerving - - 
rente 551 5.098 
Totaal baten 551 2.095.567 
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
akV programma SCnL
akV programma gastdeelnemer - 146.333 
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit 551 1.949.234 

LASTEN
Committeringen:
 - verstrekte steun via het veldkantoor 4 4 626.654 1.322.563 1.949.217 
 - verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
Totaal committeringen 4 - 4 626.654 1.322.563 1.949.217 
Totaal beschikbare committeringsruimte  547  17

inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:
- verstrekte steun via het veldkantoor 10.914 434.647 445.561 626.654 1.322.563 1.949.217 
- verstrekte steun via SCnL - - - - - - 
Totaal overmakingen 10.914 434.647 445.561 626.654 1.322.563 1.949.217 

inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor 4 406.986 406.990 626.654 1.322.563 1.949.217 
- SCnL - - - - - - 
Totaal bestedingen 4 406.986 406.990 626.654 1.322.563 1.949.217 
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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. 

Bedragen * € 1.000
 2013 2014 2015 
omvang geboden noodhulp 2.516 5.263 12.742 
omvang geboden hulp wederopbouw 11.780 13.747 8.916 

14.296 19.010 21.658 

SHO, Filipijnen 725 1.224 - 
SHO, ebola - 300 349 
SHO, Syrië 210 - - 
SHO, Haïti 1 - - 
SHO, nepal - - 1.680 

936 1.524 2.029 

Totaal exclusief SHO gelden 13.360 17.486 19.629 

Baten uit eigen fondsenwerving 4.518 5.579 6.401 

omvang geboden noodhulp uit eigen  
fondsenwerving 

465 396 457 

omvang geboden wederopbouw uit eigen 
fondsenwerving 

237 133 768 

702 529 1.225 

17. BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN

2015 
begroting 

2015 2014 
nationale Postcode Loterij (afghanistan project) 2.085.750 - - 
nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage) 900.000 900.000 900.000 
Overige 134.649 5.000 - 

3.120.399 905.000 900.000 

Nationale Postcode Loterij
De reguliere bijdrage van de nationale Postcode Loterij aan Save the Children bedraagt 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. Daarnaast ontving Save the Children een bijdrage 
van € 2.085.750 ten behoeve van een kinderboekenproject in afghanistan.
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18. SUBSIDIES VAN OVERHEDEN EN ANDEREN

2015 
begroting

2015 2014 
STRUCTURELE HULP 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) 
     keep it real 1.932.092 3.103.700 2.392.032 
     india 236.281 201.954 13.983 
     Bangladesh 219.620 161.500 4.898 
     China 218.099 221.317 182.154 
     Pakistan 202.353 - 17.037 
     niger 153.713 161.787 59.992 
     Jordanië - 14.840 93.261 
Commissie Europese Gemeenschappen 
     Liberia 597.347 - - 
     Tajikistan 564.615 750.814 430.960 
     georgië 231.404 67.801 138.833 
     afghanistan 144.432 - - 
     kirgizië 141.996 139.768 85.722 
     indonesië 103.029 159.418 - 
     armenië 66.318 138.544 - 
Overig  
     indonesië (gain) 550.625 453.095 231.215 
     Mozambique (gain) 211.428 180.200 48.534 
     armenië (UniCeF) 87.824 106.786 8.260 
     afghanistan (CiDa) correctie - - -82.361 
     afghanistan (nPL) - 73.838 - 
inspanningsverplichting - 593.786 - 

5.661.176 6.529.148 3.624.520 

2015 
begroting

2015 2014
REHABILITATIE 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) 
     MFSii 2.610.871 2.546.965 3.334.999 
     Pakistan 2.408.374 2.878.047 6.498.284 
     eFV afrika 1.635.852 1.813.052 1.374.355 
     eFV azië 977.970 943.312 1.290.197 
     afghanistan -18.771 - -25.595 
inspanningsverplichting  2.083.402  

7.614.296 10.264.778 12.472.240 
NOODHULP  
Ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) 
     Syrië 2.836.806 1.104.167 733.912 
     Zuid Soedan 1.266.319 - - 
     Liberia 907.632 - - 
     nigeria 876.901 - - 
     STarT project 827.277 - - 
     Vanuatu 658.800 - - 
     irak 612.703 368.056 - 
     nepal 498.101 - - 
     Jemen 457.503 111.300 274.171 
     Car 423.242 - - 
     nederland (ebola callcenter) 59.325 - 70.742 
     Oekraïne 103 - - 
     Liberia (gik i.z. ebola crisis) - - 1.552.583 
     Sierra Leone (gik i.z. ebola crisis) - - 167.500 
Commissie Europese Gemeenschappen  
     Jemen 781.595 856.201 713.640 
     afghanistan 628.937 318.922 366.805 
     Haïti 328.466 20.627 190.262 
     Liberia    105.880 - 241.349 
     Tajikistan - - -813 
Overig    
     Jemen (overheid Jemen) gik 146.120 - 353.954 
     Liberia  (overheid Japan) i.z. ebola crisis 130.436 - 42.515 
inspanningsverplichting  2.173.203  

11.546.146 4.952.476 4.706.620 

24.821.618 21.746.402 20.803.380 
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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 14,1% hoger dan begroot en 19,3% hoger dan in 2014. De groei wordt met 
name veroorzaakt door de groei van de subsidiebaten voor noodhulpprogramma’s. Onder de 
subsidiebaten voor noodhulpprogramma’s is ook een gift in natura opgenomen (gik) ten behoeve van 
een voedingsprogramma in Jemen. Daarnaast is bij een aantal programma’s in 2015 de achterstand die 
was ontstaan in de uitvoering van de programma’s in 2014 ingehaald (met name keep it real, MFS en 
Pakistan). 

19. BATEN UIT BELEGGINGEN

2015 
begroting 

2015 2014 
interest obligaties 57.621 55.000 81.071 
interest deposito´s 12.399 15.000 15.414 
amortisatie -12.381 - -17.117 
Overige bankrente 126.987 130.000 104.725 

184.626 200.000 184.093 

gezien de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2015 zijn de afgeloste obligaties 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.

RESULTAAT SPAAR- EN BELEGGINGSVORMEN

 (Bedragen: x €1.000)
BELEGGINGEN 2011 2012 2013 2014 2015 
Obligatierente 140 119 90 81 58 
gerealiseerd koersresultaat -8 -47 -23 -15 -14 
Ongerealiseerd koersresultaat -39 106 93 113 57 
Bruto beleggingsresultaat 93 178 160 179 101 
kosten beleggingen 6 6 5 12 6 
Netto beleggingsresultaat 87 172 155 167 95 

RENDEMENT BELEGGINGEN 3,01% 4,78% 4,31% 6,83% 6,04%
gemiddeld rendement 2011-2015 % 5,25%
gemiddeld rendement 2011-2015 bedrag 135

NETTO RESULTAAT LIqUIDE 
MIDDELEN  
(spaarrekeningen en deposito’s)

189 180 138 116 137 

  

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.

20. OVERIGE BATEN

2015 
begroting 

2015 2014 
koersresultaat vreemde valuta 113.417 - 84.895 
Overige - - 1.977 

113.417 - 86.872 

21. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

 
2015 

begroting
2015 2014 

Structurele hulp 8.235.779 8.040.047 5.034.714 
rehabilitatie 8.937.612 12.324.492 13.993.937 
noodhulp 12.915.147 5.722.430 5.341.760 
nederland  257.956 241.790 109.110 
Voorlichting en bewustmaking 2.180.784 2.282.060 2.458.751 

32.527.278 28.610.819 26.938.272 

Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten is 89%. Dit is 
lager dan begroot (97%) en lager dan het gerealiseerde percentage 2014 (94,7%). een deel van de 
baten die ultimo 2015 nog niet besteed zijn, zijn toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en 
bestemmingsreserves projecten.

Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale bestedingen is 
94,3%. Dit is hoger dan begroot (93,8%) en hoger dan gerealiseerd in 2014 (93,1%).
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De directe projectkosten Structurele hulp bevatten onder meer de kosten gemaakt op het 
hoofdkantoor van Save the Children nederland voor het kindhuwelijken project voor een bedrag van 
€ 54.276, waarvan € 13.430 gefinancierd uit eigen middelen.

22. STRUCTURELE HULP 

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 7.840.698 7.786.703 4.727.101 
Directe projectkosten 281.842 152.284 201.294 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 113.239 101.060 106.319 

8.235.779 8.040.047 5.034.714 

23. REHABILITATIE

 
2015 

begroting 
2015 2014 

Verstrekte steun en subsidies 7.872.926 11.480.176 12.922.390 
Directe projectkosten 1.043.021 692.821 824.769 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 21.665 151.495 246.778 

8.937.612 12.324.492 13.993.937 

24. NOODHULP

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 12.489.129 5.497.444 5.130.679 
Directe projectkosten 252.784 89.169 132.466 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 173.234 135.817 78.615 

12.915.147 5.722.430 5.341.760 

25. NEDERLAND PROGRAMMA

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 140.000 190.000 80.172 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 117.956 51.790 28.938 

257.956 241.790 109.110 

Voor een specificatie van de verstrekte steun en subsidies Structurele hulp, Rehabilitatie en Noodhulp 
zie bijlage ii.

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.

26. VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING

 
2015 

begroting 
2015 2014 

Directe projectkosten 99.860 - 12.546 
Directe projectkosten (MFS-programma) 178.185 184.779 162.496 
Overige directe kosten 1.088.382 1.212.500 1.461.177 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 814.357 884.781 822.532 

2.180.784 2.282.060 2.458.751 

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

VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING

specificatie overige directe kosten 
2015 

begroting 
2015 2014 

Publiciteitskosten 634.002 551.250 874.294 
evenementen 113.207 131.250 214.157 
Website 75.304 100.000 46.701 
Voorlichting achterban 91.943 100.000 85.473 
Overige kosten (inclusief kosten Database) 165.517 303.000 219.577 
Jaarverslag 8.409 27.000 20.975 

1.088.382 1.212.500 1.461.177 
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27. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

begroting 
2015 2015 2014 

Directe kosten fondsenwerving 838.929 600.000 990.785 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 299.391 229.621 144.208 

1.138.320 829.621 1.134.993 
als % van baten eigen fondsenwerving 17,8% 12,5% 20,3%

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

PERSONEELSKOSTEN

  
2015 

begroting 
2015 2014 

Salarissen 1.876.005 2.009.355 1.712.440 
Sociale verzekeringen 291.603 317.477 257.779 
Pensioenlasten 247.571 289.347 241.532 
Overige personeelskosten 351.922 264.328 256.160 
Uitkering ziekengeld -98.059 -12.600 -94.073 
Totaal personeelskosten 2.669.042 2.867.907 2.373.838 

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% bij aan de 
pensioenopbouw van haar werknemers.

Personele bezetting:

KANTOOR DEN HAAG:    

2015 2014 verschil
gemiddeld aantal werknemers 45,2 40,8 4,4 
gemiddeld aantal fulltime equivalenten 38,2 33,9 4,3 

 
aantal medewerkers ultimo verslagjaar 44 44 0
Aantal fulltime equivalenten ultimo verslagjaar 38,2 37,2 1,0 

Voor een toelichting op de bezetting en het personeelsbeleid van Save the Children nederland zie 
paragraaf 7.4 uit het jaarverslag.

Kostentoerekening
Conform de aanbeveling kostentoerekening van goede Doelen nederland 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.

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 Zo veel mogelijk t.l.v. de afdeling 

waarop de kosten betrekking 
hebben, overige pro rato

Huisvesting Pro rato
automatisering Pro rato Tenzij kosten specifiek voor één 

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 doelstelling, 
algemeen deel gedeeltelijk 

pro rato en overig deel naar 
Beheer & adm. e.e.a. conform 

begroting
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28. UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

2015 
begroting 

2015 2014 
Structurele hulp 113.239 101.060 106.319 
noodhulp 173.234 135.817 78.615 
rehabilitatie 21.665 151.495 246.778 
nederland Programma 117.956 51.790 28.938 
Voorlichting en bewustmaking 814.357 884.781 822.532 
kosten eigen fondsenwerving 299.391 229.621 144.208 
kosten acties derden 2.491 15.941 13.731 
kosten subsidies  overheden en anderen 41.362 208.981 95.357 
kosten van beleggingen 8.817 7.496 16.259 
kosten beheer en administratie 760.571 835.842 741.113 

2.353.083 2.622.824 2.293.850 

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 2015 is het gerealiseerde percentage 6,8% ten opzichte van 7,9% in 2014 en 9,0% 
in 2013. Het gemiddelde percentage over de boekjaren 2013 t/m 2015 komt daarmee uit op 7,9%, 
waarmee het ruim 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: 

2015 
begroting 

2015 2014 
kosten beheer en administratie 760.571 835.842 741.113 
Som der lasten 34.478.839 30.508.700 28.939.725 
Kosten beheer en administratie als 
Percentage totale bestedingen 

2,2% 2,7% 2,6%

De kosten van beheer en administratie zijn 2,6% hoger dan in 2014. Deze toename wordt met name 
veroorzaakt door meer personeelskosten als gevolg van een groei van het aantal fte’s. Met deze 
kostenstijgingen was in de begroting rekening gehouden. De kosten beheer en administratie zijn 9,0% 
lager dan begroot, met name door minder advieskosten dan begroot.
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TOELICHTING LASTENVERDELING

doelstellingen werving baten beheer

structurele 
hulp rehabilitatie noodhulp 

nederland 
programma 

voorlichting & 
bewustmaking 

eigen 
fondsen- 
werving 

acties 
derden subsidies beleggingen 

beheer en 
administratie 

totaal 
2015 

begroot 
2015 

totaal 
2014 

Subsidies en bijdragen 8.122.540 8.915.947 12.741.913 140.000 278.045 - - - - - 30.198.445 26.073.376 24.193.913 

Publiciteit en communicatie - - - - 1.088.382 838.929 - - - - 1.927.311 1.812.500 2.451.962 

Aankopen en verwervingen - - - - - - - - - - - - - 

Save the children international 12.710 42.557 19.958 6.262 56.587 15.869 190 1.914 412 32.469 188.928 177.900 298.870 
Uitbesteed werk 2.754 - - 4.935 21.953 21.953 - 7.737 - 13.538 72.870 57.000 53.032 
Personeelskosten 174.339 614.940 232.192 94.911 753.087 215.232 1.979 26.767 7.583 548.012 2.669.042 2.867.907 2.373.838 
Huisvestingskosten 15.225 51.366 24.702 7.955 65.142 21.328 172 1.881 508 38.582 226.861 143.200 140.948 
kantoor- en algemene kosten 29.563 67.435 36.243 6.033 47.758 22.479 117 2.778 249 123.093 335.748 373.670 287.639 
afschrijving en rente 2.071 6.787 3.191 1.101 8.738 2.530 33 285 65 4.877 29.678 22.200 27.066 
Doorbelastingen aan projecten -123.423 -761.420 -143.052 -3.241 -138.908 - - - - - -1.170.044 -1.019.053 -887.543 
Uitvoeringskosten 
eigen organisatie 

113.239 21.665 173.234 117.956 814.357 299.391 2.491 41.362 8.817 760.571 2.353.083 2.622.824 2.293.850 

Totaal lasten 8.235.779 8.937.612 12.915.147 257.956 2.180.784 1.138.320 2.491 41.362 8.817 760.571 34.478.839 30.508.700 28.939.725
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Toelichting op de lastenverdeling
Subsidies en bijdragen
De subsidies en bijdragen zijn ten opzichte van 2014 met 21% toegenomen. De toename van de 
subsidiebijdragen betreft in het bijzonder de noodhulpverlening. De groei van noodhulpverlening is 
142%, deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door noodhulpverlening in het kader van de 
crisis in Syrië, noodhulpverlening in Liberia (ebola crisis en water- en sanitatieprogramma), 
voedselprogramma’s in Jemen, noodhulpprogramma’s in het kader van de SHO actie in nepal en het 
joint response programma in Zuid Soedan. Daarentegen is een daling in de subsidiebijdragen onder 
rehabilitatie.

2015 2014 Verschil
Structurele hulp 8.235.779 5.034.714 3.201.065
rehabilitatie 8.937.612 13.993.937 -5.056.325
noodhulp 12.915.147 5.341.760 7.573.387
nederland programma 257.956 109.110 148.846
Voorlichting & bewustwording 2.180.784 2.458.751 -277.967

32.527.278 26.938.272 5.589.006

De subsidies en bijdragen zijn 14% hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meer 
noodhulpverlening.

2015
 begroot 

2015  Verschil 
 Structurele hulp 8.235.779 8.040.047 195.732 

 rehabilitatie  8.937.612 12.324.492 -3.386.880

 noodhulp 12.915.147 5.722.430 7.192.717 

 nederland programma 257.956 241.790 16.166 

 Voorlichting & bewustwording 2.180.784 2.282.060 -101.276

32.527.278 28.610.819 3.916.459 

Voorlichting & bewustwording
De kosten van voorlichting en bewustwording zijn ten opzichte van 2014 met 11,3% gedaald en de 
kosten zijn 4,4% lager dan begroot met name door minder directe kosten voorlichting.

Save the Children International
De kosten die door Save the Children international zijn doorbelast zijn lager 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 gemiddeld aantal 
fte’s in 2015 hoger was dan begroot.

Kantoorkosten en algemene kosten
De kosten van databeheer, accountantskosten en overige kosten zijn lager dan begroot.

Afschrijving en rente
Doordat in de begroting geen rekening is gehouden met extra investeringen die plaatsvonden tijdens 
de verhuizing, is het bedrag van de afschrijvingskosten hoger dan begroot. Tevens hebben geplande 
investeringen door de verhuizing eerder plaatsgevonden dan begroot.

Doorbelasting aan projecten
De dekking van fte’s door programma’s laat een stijging zien; hiermee was in de begroting al rekening 
gehouden, maar deze stijging is nog hoger dan begroot.
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Bezoldiging leden Raad van Toezicht
De leden van de raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. aan de leden 
van de raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. 

BEZOLDIGING DIRECTIE

naam P.M. kraan
Functie algemeen directeur

DIENSTVERBAND
Looptijd 4 jaar
Datum indiensttreding 1-9-2014
Uren 38
Parttime percentage 100%
Periode 1-1 tm 31-12

BEZOLDIGING
Jaarinkomen 
   Bruto loon/salaris  88.200 
   Vakantiegeld   7.056 
   eindejaarsuitkering -
   Variabel inkomen -
Totaal jaarinkomen   95.256 

SV lasten (wg deel)   9.010 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen -
Pensioenlasten (wg deel) 14.595 
Overige beloningen op termijn -
Uitkeringen beëindiging dienstverband -

 
Totaal bezoldiging 2015 118.861 
Totaal bezoldiging 2014 38.731 

Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) blijft onder het maximum van € 124.233 (per fte over 
12 maanden) dat volgens de regeling beloning directeuren van goede Doelen nederland 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.

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.

RAAD VAN TOEZICHT EN STATUTAIRE DIRECTIE:  

Voorzitter:  Mw. drs. C.M. Wortmann-kool
Vicevoorzitter: Dhr. drs. r.L. de Bakker
Secretaris: Mw. drs. H.J. Terwijn
Lid raad van Toezicht: Dhr. drs. J.g.P. van keulen

Mw. mr. e.C.M. Schippers

Directie: Dhr. P.M. kraan

Stichting Save the Children is statutair gevestigd te ‘s-gravenhage.
Den Haag, 29 april 2016

namens de raad van Toezicht *  Bestuur
Mevrouw drs. C.M. Wortmann-kool  De heer P.M. kraan
Voorzitter    Directeur

* De voorzitter van de Raad van Toezicht is namens de leden van de Raad van Toezicht gemandateerd tot het 
ondertekenen van de jaarrekening. 



29

Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
aan: de raad van Toezicht van Stichting Save the Children nederland
Wij hebben de jaarrekening over 2015 van Stichting Save the Children nederland te Den Haag 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten 
en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 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 jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ en de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WnT), alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 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 geselecteerde 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, 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 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 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’ en de bepalingen van en krachtens de WnT. 

Verklaring betreffende het jaarverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de nederlandse controlestandaard 720 
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 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, 29 april 2016 
kPMg accountants n.V.

H. Visser ra
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Overige gegevens 
Gebeurtenissen na balansdatum
geen bijzonderheden.

Bestemming saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten van € 2.061.256 over het boekjaar 2015 is als volgt verwerkt:
- Dotatie aan de Continuïteitsreserve van € 200.000;
- Dotatie aan de Bestemmingsreserve projecten van € 1.109.516;
- Dotatie aan het Betstemmingsreserve financiering activa van € 61.070;
- Dotatie aan Overige reserve van € 91.202; 
- Dotatie aan de Bestemmingsfondsen van € 599.468.



   
BiJLagen
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Bijlage 1

BESTEMMINGSFONDSEN DEEL 1

31-12-14  toevoegingen  onttrekkingen 31-12-15
Haïti, iMC 356.576  546.507  460.851 442.232 
afghanistan, Droomfonds nPL -  2.085.750  1.801.993 283.757 
nederland, rTL Late night  -  181.176  - 181.176 
ikea donatie 112.984  129.767  112.984 129.767 
Liberia, Den Haag incl.  
Ondernemersgala 

153.835  -  24.186 129.649 

Bangladesh, Porticus -  123.000  122 122.878 
Liberia, Hoogwegt -  105.255  - 105.255 
nepal, SHO -  1.809.161  1.723.552 85.609 
China, g-Star raw Demin en 
anonieme gift 

-  83.000  125 82.875 

India, Tommy Hilfiger 85.562  108.000  115.538 78.024 
Pakistan, interest Pepas programma 52.919  7.585  - 60.504 
nederland, CiFF -  80.880  49.805 31.075 
MFS ii, rentereservering  26.782  3.687  - 30.469 
keep it real, rentereservering 13.552  2.908  - 16.460 
Meditareaanse crisis, Porticus -  14.692  - 14.692 
india, Steunfonds basiszorg -  50.000  40.121 9.879 
nederland, Lenovo -  7.911  - 7.911 
eFV afrika, rentereservering 5.873  1.280  - 7.153 
nederland, kenD Foundation -  10.000  3.000 7.000 
eFV azië, rentereservering 5.321  710  - 6.031 
nigeria, rentereservering -  5.025  - 5.025 
india, donatie activite 5.466  -  1.347 4.119 
Zuid Soedan, rentereservering -  3.472  - 3.472 
DrC, Turing Foundation -  2.500  - 2.500 
Subtotaal 818.870  5.362.266  4.333.624 1.847.512 
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BESTEMMINGSFONDSEN DEEL 2

31-12-14  toevoegingen  onttrekkingen 31-12-15
Subtotaal deel 1  818.870  5.362.266  4.333.624  1.847.512 
Tajikistan , rentereservering 1.690  571  - 2.261 
Syrië, rentereservering - 2.090 - 2.090 
Sierra Leone, SHO 305.864 93.705 397.893 1.676 
Liberia, Turing Foundation 15.962 - 14.757 1.205 
Liberia, rentereservering - 855 - 855 
irak, rentereservering - 667 - 667 
georgië, rentereservering 484 170 - 654 
Car, rentereservering - 617 - 617 
nepal, rentereservering - 517 - 517 
kirgizië 3.182 72 2.921 333 
Jemen, rentereservering - 223 - 223 
Vanuatu, rentereservering - 47 - 47 
armenië, Unicef rentereservering  - 45 - 45 
Honduras 46.412 15.000 61.412 - 
Filipijnen, SHO 31.663 551 32.214 - 
Syrische vluchtelingen,  Adessium 
Foundation 

14.366 - 14.366 - 

China, g-Star raw Demin - 40.000 40.000 - 
india 11.880 - 11.880 - 
Pakistan, rentereservering 
Balochistan programma 

8.861 - 8.861 - 

griekenland, diverse giften - 75.000 75.000 - 
indonesië, reckitt Benckiser - 112.279 112.279 - 
italië, Stichtng Brand - 20.000 20.000 - 
nepal,  asics -  6.850  6.850 - 
 1.259.234  5.731.525  5.132.057 1.858.702 
 1.259.234  5.731.525  5.132.057 1.858.702 

De toevoegingen betreffen geoormerkte giften die ultimo 2015 nog niet (geheel) zijn besteed aan de 
doelstelling waarvoor ze zijn ontvangen. Deze bestedingen zullen vanaf het boekjaar 2016 
plaatsvinden. De onttrekkingen betreffen bestedingen aan de doelstellingen in 2015.
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BESTEMMINGSRESERVES DOOR DE DIRECTIE BEPAALD       

31-12-14 toevoegingen onttrekkingen 31-12-15
nog te ontwikkelen programma's 461.000  98.000  59.000 500.000 
Programma Zuid Soedan -  485.117  - 485.117 
nederland Programma  145.850  510.476  262.205 394.121 
Programma afghanistan -  359.784  - 359.784 
reserve co-funding 708.608  450.401  834.009 325.000 
reserve noodhulp  250.000  185.850  110.850 325.000 
Programma's Tajikistan 116.301  181.393  112.958 184.736 
Programma armenië 7.576  117.347  259 124.664 
Programma georgië 21.987  107.390  40.608 88.769 
Programma Honduras 110.000  -  27.588 82.412 
Programma ethiopië -  100.000  25.000 75.000 
Programma Haïti -  66.670  17.324 49.346 
Programma indonesië 26.223  36.248  28.828 33.643 
Programma india 23.383  -  4.392 18.991 
Programma China 6.674  19.326  9.000  17.000 
Programma's Liberia -  16.090  - 16.090 
Programma’s DrC 9.154  -  64 9.090 
Programma's kirgizië 10.962  3.943  12.434 2.471 
Programma Jordanië (Syrische 

vluchtelingen) 
52.500  -  52.500 - 

Programma Filipijnen 25.000  -  25.000 - 
Programma Humanitaire top 6.500  -  6.500 - 
global -  46.000  46.000 - 
Programma nepal -  18.150  18.150 - 
Programma Vanuatu -  25.000  25.000 - 

1.981.718 2.827.185 1.717.669 3.091.234 
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Bijlage 2

Verstrekte steun en subsidie en directe kosten
STRUCTURELE HULP

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 
     afghanistan 1.817.579 144.445 -81.440 
     keep it real Oeganda 1.047.308 1.572.173 1.487.028 
     keep it real ethiopië 783.693 1.413.449 804.437 
     indonesië 753.983 634.908 225.993 
     Tajikistan 649.322 839.727 564.121 
     Liberia 609.958 - 193.397 
     india  390.494 353.247 208.725 
     georgië 259.522 98.956 178.730 
     China 250.481 274.141 230.140 
     Mozambique 222.548 176.800 46.064 
     Bangladesh 195.105 150.513 2.678 
     Pakistan 181.577 43.528 14.347 
     kirgizië 153.411 150.171 105.608 
     armenië 149.940 261.845 8.060 
     niger 142.347 150.795 56.099 
     Cambodja 112.984 150.000 160.251 
     Honduras 88.998 15.946 21.276 
     Bolivia 27.459 25.000 20.953 
     Overig 3.989 - - 
     Haïti - - 225.974 
     Jordanië - 14.560 89.635 
     Mexico - - 81.973 
     Brazilië - - 69.450 
     Malawi - 25.000 22.531 
     Oeganda - 117.115 1.128 
     Turkije - - -10.057 
inspanningsverplichting  1.174.383  

7.840.698 7.786.702 4.727.101 
Directe projectkosten 281.842 152.284 201.294 

281.842 152.284 201.294 
Totaal Structurele hulp 8.122.540 7.938.986 4.928.395 

REHABILITATIE

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 
     Pakistan 2.115.009 2.701.416 6.154.364 
     Zuid Soedan (eFV) 1.020.770 1.076.288 596.395 
     nepal 932.712 - - 
     Zuid Soedan (MFS) 748.697 998.617 992.439 
     afghanistan (eFV) 562.852 394.178 541.833 
     DrC (MFS) 530.636 563.278 996.840 
     Haïti 412.692 497.741 - 
     Oeganda (eFV) 404.504 692.624 781.258 
     Oeganda (MFS) 379.043 265.622 474.852 
     Pakistan (eFV) 312.060 454.196 716.227 
     DrC 207.048 99.870 48.532 
     Liberia (MFS) 139.677 40.703 231.238 
     Zuid Soedan 103.525 75.288 - 
     Filipijnen 17.828 317.483 1.363.605 
     Overig 3.989 - - 
     Tajikistan - - -2.210 
     irak - 798.779 - 
     afghanistan -18.116 - 27.017 
inspanningsverplichting  2.504.094  

7.872.926 11.480.177 12.922.390 
Directe projectkosten    
MFS Programma Dutch Consortium for 
rehabilitation 

580.852 473.661 457.403 

Overige projecten 462.169 219.160 367.366 
1.043.021 692.821 824.769 

Totaal Rehabilitatie 8.915.947 12.172.998 13.747.159 
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NOODHULP

2015 
begroting 

2015 2014 
Verstrekte steun en subsidies 
     Syrië 2.732.568 1.083.333 709.461 
     Liberia 1.109.588 - 1.861.050 
     Jemen 1.345.516 1.007.264 1.335.591 
     nepal 1.274.522 - - 
     Zuid Soedan 1.214.964 - 26.144 
     STarT project (global)          822.869 - - 
     nigeria 814.826 - - 
     Vanuatu 655.740 - - 
     afghanistan 608.641 312.904 381.181 
     irak 590.599 361.111 - 
     Congo 408.302 33.642 - 
     Sierra Leone 376.239 - 467.500 
     Haïti 333.572 24.441 193.078 
     griekenland 75.000 -  
     Jordanië (Syrische vluchtelingen) 52.095 - 241.194 
     Filipijnen 25.004 4.645 -73.087 
     ethiopië 25.000 - - 
     italië 20.000 - - 
     Overig 3.989 - - 
     Oekraïne 95 - - 
     india - - 6.617 
     Tajikistan - - 565 
     Pakistan - - -18.615 
     Honduras - 55.000 - 
inspanningsverplichting - 2.615.104 - 

12.489.129 5.497.444 5.130.679 
   

Directe projectkosten 252.784 89.169 132.466 
252.784 89.169 132.466 

   
Totaal Noodhulp 12.741.913 5.586.613 5.263.145 
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Bijlage 3

EIGEN BIjDRAGE KEEP IT REAL EN EFV PROGRAMMA’S
in euro’s 

 keep it real eFV afrika eFV azië

Subsidiebate in 2015  {A} 1.932.092 1.635.852 977.970

Som der baten volgens de 
jaarrekening {B}

36.540.095 36.540.095 36.540.095

Baten die buiten de berekening 
vallen:
- rente-inkomsten uit subsidies 2.908 1.280 711
- andere bijdragen van BuZa 18.069.074 18.365.314 19.023.196
Totaal baten buiten 
berekening eigen bijdrage {C}

18.071.982 18.366.594 19.023.907

Netto baten ter berekening van 
de eigen bijdrage {D}

B -/- C 18.468.113 18.173.501 17.516.188

Beschikbare totale eigen 
bijdrage organisatie {E}

D -/- A 16.536.021 16.537.649 16.538.218

% Eigen bijdrage E/D 89,5% 91,0% 94,4%
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VERLOOPOVERZICHT MIDDELEN KEEP IT REAL EN EFV PROGRAMMA’S
in euro’s

 keep it real eFV afrika eFV azië

1  VERLOOPOVERZICHT LIqUIDE 
MIDDELEN
Stand per 1 januari 2015 1.989.051 740.720 755.307
-  Ontvangen in 2015 750.000 658.404 180.000
-  Ontvangen rente op  

 subsidiemiddelen in 2015
2.908 1.280 711

- Betalingen ivm opgebouwde verplichtingen 
subsidiemiddelen in 2015 (incl SCnL kosten)

2.136.756 1.566.587 963.863

Resterend saldo per 31 december 2015 605.203 -166.183 -27.845

2 BESTEMMING NIET BETAALDE 
MIDDELEN
Bestemming resterend saldo op de balans per  
31 december 2015
- nog te betalen/vooruitbetaalde subsidies 

landen/partners
125.415  -   -3.155

- Vooruitontvangen subsidie 463.328 -173.336 -30.721
- Overige schulden  -    -    -   
- Bestemmingsfondsen 16.460 7.153 6.031
Totaal bestemde middelen 605.203 -166.183 -27.845
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VERLOOPOVERZICHT MIDDELEN KEEP IT REAL EN EFV PROGRAMMA’S
VERVOLG in euro’s

 keep it real eFV afrika eFV azië

3  VERLOOPOPVERZICHT VERPLICHTINGEN
-  aangegane verplichtingen tlv subsidiemiddelen op 

1 januari 2015 landen/partners
 1.930.545 803.876 875.470

- nieuw aangegane verplichtingen tlv  
  subsidiemiddelen in 2016 obv origineel budget*

 742.884  -   113.993

- Vervallen verplichtingen uit voorgaande jaren tgv 
subsidiemiddelen in 2015

 -    -    -   

- Betalingen op verplichtingen tlv subsidiemiddelen 
in 2015 - landen/partners

2.035.666 1.356.008 860.805

Resterende verplichtingen per 31  
december 2015

637.763 -552.132 128.658

Verwachte looptijd verplichtingen 30-6-2016 (kir 
en eFV afrika), 29-2-2016 (eFV azie)

637.763 -552.132 128.658

Totaal verplichtingen 637.763 -552.132 128.658

- goedgekeurd budget 2016 Buza m.b.t. de landen/
partners

742.884  -   113.993

- Origineel budget 2016 742.884  -   113.993
Bedrag onderbesteding t/m 2015  
meegenomen in budget aanvraag 2016

 -    -    -   

Totale onderbesteding /overbesteding (-) cum 2015 
ten opzichte van budget cum 2015

326.672 36.445 -35.378

Verzoek bij subsidiegever om onderbesteding 
cum 2015 niet in budget 2016 opgenomen 
alsnog te mogen besteden en de 
overbesteding te verrekenen met budget 2016

326.672 36.445 -35.378

4 BESTEMMINGSFONDSEN  
Wanneer onder kopje 2.2 is aangegeven dat een deel van de nog niet bestede subsidiemid-
delen is opgenomen  in een bestemmingsfonds dan hieronder per doel, de hoogte van het 
bedrag en de verwachte bestedingstermijn opnemen.
Bestemmingsfonds Verwachte looptijd Bedrag Bedrag Bedrag
rente op subsidie 
middelen

zie 4. 16.460 7.153 6.031

* = nieuwe verplichting o.b.v. origineel budget, waarbij aanname dat onderbesteding budget tm 
2015 beschikbaar blijft.
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BEGROTING 2016 

begroting 
2016 

realisatie 
2015 

realisatie 
2014 

BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 7.421.529 6.401.148 5.578.745 
Baten uit gezamenlijke acties - 1.898.887 880.401 
Baten uit acties van derden 1.550.000 3.120.399 900.000 
Subsidies van overheden en anderen 16.188.570 24.821.618 20.803.380 
Baten uit beleggingen 200.000 184.626 184.093 
Overige baten  - 113.417 86.872 
Som der baten 25.360.099 36.540.095 28.433.491 

LASTEN 
Besteed aan doelstellingen 
Structurele hulp 9.630.095 8.235.779 5.034.714 
rehabilitatie 3.835.246 8.937.612 13.993.937 
noodhulp 6.807.991 12.915.147 5.341.760 
Voorlichting en bewustmaking 4.044.321 2.180.784 2.458.751 
nederland Programma 345.192 257.956 109.110 

24.662.845 32.527.278 26.938.272 
Werving baten 
kosten eigen fondsenwerving 1.854.884 1.138.320 1.134.993 
kosten acties derden - 2.491 13.731 
kosten subsidies  overheden en anderen 135.235 41.362 95.357 
kosten van beleggingen 10.002 8.817 16.259 

2.000.121 1.190.990 1.260.340 

Kosten beheer en administratie 749.285 760.571 741.113 
Som der lasten 27.412.251 34.478.839 28.939.725 

Saldo baten en lasten -2.052.152 2.061.256 -506.234 

Bijlage 4

BESTEMMING SALDO

begroting 
2016 

realisatie 
2015 

realisatie 
2014 

Mutatie Continuïteitsreserve -146.897 200.000 165.769 
Mutatie Bestemmingsreserve projecten -719.468 1.109.516 305.019 
Mutatie Bestemmingsreserve financiering activa 5.090 61.070 -13.468 
Mutatie Overige reserve -272.904 91.202 -70.946 
Mutatie Bestemmingsfondsen -917.973 599.468 -892.608 
 -2.052.152 2.061.256 -506.234 


