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Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

BALANS PER 31 DECEMBER 
(na verwerking van het resultaat) 
 
ACTIVA 
  

31 december 2015 
  

31 december 2014 
 €  € 
 
 
Vlottende activa 

       

Liquide middelen (1)        
        
TRIODOS BankNL87TRIO0197802133 14 886 

 
   9802   

   14 886    9802 
        
        
        
        
        
   14.886    9.802 

 
PASSIVA 
 

 
31 december 2015 

  
31 december 2014 

 €  € 
 
 
Reserves en fondsen (2) 

       

Stichtingskapitaal 200    200   
Reserves 14.686    8.210   
Fondsen -    -   
Stand 31 december   14.886    8.410 
        
 
Schulden op korte termijn (3) 

       

Overlopende passiva en overige 
kortlopende schulden 

 
- 

    
1.392 

  

   -    1.392 
        
        
        
        
        
   14.886    9.802 
        



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 2015 Begroting 

2015 
2014 

 €   € €   
        
BATEN (4)        
- Eigen Fondswerving 
(ontvangen donaties) 

15.094   20.000 14.562   

Totaal baten 15.348   20.000 14.562   
        
        
LASTEN (5)        
Besteding aan de doelstelling 5.858   10.000 7.500   
Kosten van beheer en 
administratie 

 
2.761 

   
6.000 

 
4.682 

  

Totaal lasten 8.619   16.000 12.182   
        
Resultaat voor financiering 6.476   4.000 2.830   
        
Financiële baten en lasten  0   -0 -25   
        
        
Resultaat 6.475   4.000 2.355   
  



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden 
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin 
ze voorzienbaar zijn. 
De jaarrekening voldoet aan de in richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” voorgeschreven 
inrichtingseisen. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
De vorderingen, liquide middelen en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 
waarde; voor dubieuze vorderingen heeft een afwaardering plaatsgevonden op basis van individuele 
beoordeling. 
 
Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn 
afgezonderd voor een specifiek doel. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening 
opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs.  



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

TOELICHTING OP DE BALANS  
 
 2015  2014 
 €  € 
VLOTTENDE ACTIVA    
    
1. Liquide middelen    
TRIODOS BankNL87TRIO0197802133    
Stand 31 december 14.886  9802 
    
    

Er is geen rekening-courant krediet van toepassing op deze bankrekening. 
Debetstand is niet toegestaan. 



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

TOELICHTING OP DE BALANS  
 2015  2014 
 €  € 
2. Reserves en fondsen    
    
Stichtingskapitaal:    
In 2004 is door het bestuur het volgende bedrag gestort 200  200 
    
    
Reserves:    
De volgende reserves worden door de Stichting “Children of 
Mexico” aangehouden; 

   

- Continuïteitsreserve -  - 
- Bestemmingsreserve -  - 
- Reserve 14.686  8.210 
           14.686  8.210 
    
Continuïteitsreserve    
Deze reserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op 
korte termijn en om zeker te stellen dat de Stichting aan haar 
verplichtingen kan voldoen. 

   

Tot op dit moment is dit niet aan de orde geweest.    
Stand per 31 december -  - 
    
Bestemmingsreserve    
Deze reserve wordt gevormd voor dat deel van het vermogen 
dat bestemd is voor een speciaal doel. 

   

Tot op dit moment is dit niet aan de orde geweest.    
Stand per 31 december -  - 
    
Reserve    
Deze reserve wordt aangehouden ter dekking van de algemene 
uitgaven van de Stichting. 

   

Stand 1 januari 8.210  5.855 
Verwerking van het resultaat 6.476  2.355 
Onttrekking voor specifieke doeleinden -  - 
Stand 31 december 14.686  8.210 
    
Fondsen    
Bij dit onderdeel wordt opgenomen dat deel dat door derden 
een specifieke bestemming is gegeven. 

   

Dit is tot op dit moment niet aan de orde geweest.    
Stand 31 december -  - 

  



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 2015  2014 
 €  € 
OVERIGE SCHULDEN    
    
3. Schulden op korte termijn    
Accountantskosten -  1.392 
Stand 31 december -  1.392 
    

 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen: 
1. voorwaardelijke verplichtingen 

geen 
2. meerjarige financiële verplichtingen 

geen 
3. niet verwerkte verplichtingen 

geen 
4. verplichtingen tot het subsidiëren van tekorten van derden op anderszins opkomen voor  

verplichtingen van derden 
geen 

 
Bezoldiging en financiële relaties bestuurders en toezichthouders 
In het boekjaar heeft er conform de statuten geen bezoldiging van de 
bestuurders plaatsgevonden. 
Er zijn ook geen financiële relaties van toepassing. 
 



Stichting “Children of Mexico” te Amsterdam 

TOELICHTING OP DE LASTENVERDELING 
 
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 

Bestemming Doelstelling Doelstelling Werving Beheer  Totaal      Begroot  Totaal  

   baten Administra
tie 2015 2015 2014 

              

 CANICA 
PRO NINOS 

DE LA 
CALLE 

     

              
        
Lasten € € € € € € € 
               
Subsidies en bijdragen        

Afdrachten            
 3.358  

           
 2.500                -                    

-  
    

5.858  
     

10.000     7.500  

Aankopen en 
verwervingen                   -                    

-                -                    
-            -             -            -  

Uitbesteed werk                   -                    
-                -                    

-            -             -            -  

Publiciteit en 
communicatie                   -                    

-                -                    
-            -             -            -  

Personeelskosten                   -                    
-                -                    

-            -             -            -  

Huisvestingskosten                   -                    
-                -                    

-            -             -            -  

Kantoor- en algemene 
kosten                   -                    

-                -               
2.761  

   
 2.761  

        
6000  

      
4.682  

Afschrijving en rente                   -                    
-                -                   

0               0             
0  

        
25  

Totaal             
 3.358  

            
 2.500               -               

2.761  
              

8.619  
                

16.000  
  

12.207  
 
Ondertekening bestuur 
 
Amsterdam, ….2016 
 
 
Henning Zorn     Maria Deyanira Rodriguez Ortega 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
Mariana Rivera Vargas 
Penningmeester 
 


