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Financieel
overzicht

BALANS
na saldobestemming
			
31 december		
31 december
			2018		2017
(in euro’s)
ACTIVA
Materiële vaste activa			

500		

843

Vlottende activa

De balans is per 31 december 2018

Algemene toelichting

en de staat van de baten en de lasten

De Krajicek Foundation ontvangt haar inkomsten van

over 2018 zijn ontleend aan de

haar partners uit diverse bronnen zoals het bedrijfsleven,

jaarrekening 2018 waarin de volledige

VriendenLoterij, eigen fondsenwervende events en

			2.226.749		3.143.130

particuliere acties. Met partners worden bij voorkeur

Totaal activa			

financiële gegevens over 2018, inclusief
toelichtingen, zijn opgenomen. Bij deze
jaarrekening is door de accountant
een goedkeurende controleverklaring
verstrekt.

vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij, de

meerjarenpartnerships afgesloten om zo de continuïteit
van de uitgaven richting programma’s te waarborgen.

Debiteuren		119.921		 132.493
Te vorderen posten en overlopende activa		

577.531		

607.989

Liquide middelen		

1.529.297		

2.402.648

2.227.249		

3.143.973

PASSIVA

Het percentage baten afkomstig uit de eigen fondsenwerving

Reserves

bedraagt over 2018 59% van de totale baten (2017: 66%),

Continuïteitsreserve		1.050.425		 1.024.580

exclusief de bijdragen voor bijzondere projecten en de

Bestemmingsreserve 20-jarig bestaan		

-		

-

Koningsspelen. De direct aan eigen fondsenwerving gekop-

Overige reserve		

150.805		

150.805

20.736		

56.450

629.678		

1.353.581

pelde kosten bedroegen in 2018 22% van de eigen baten
(2017: 19%). Dit is binnen de norm van 25% die het CBF stelt.
Doel van de Krajicek Foundation is uiteraard om het grootste

Fondsen
Bestemmingsfonds Koningsspelen		

gedeelte van de gelden te besteden aan de kinderen op de

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen

Krajicek Playgrounds. 5,7 FTE van de 7,8 FTE (incl. Konings-

naar een betere toekomst”		

spelen) is direct betrokken bij het werk op de Krajicek

			1.851.644		2.585.416

Playgrounds (de doelstelling). Het percentage van het geld
dat besteed is aan de doelstelling ten opzichte van de totale
lasten bedraag in 2018 88% (2017: 86%).
Uitgangspunt is het zo laag mogelijk houden van de
indirecte kosten. Het bestuur heeft de norm voor de kosten
voor beheer en administratie ten opzichte van de totale
lasten vastgesteld op maximaal 15%. In 2018 bedroeg dit
percentage 2,6% (2017: 2,6%).

Kortlopende schulden
Crediteuren		 77.599		255.868
Belastingen en sociale verzekeringen		

20.638		

18.496

Overlopende passiva		

277.368		

284.193

			375.605		558.557
Totaal passiva			

2.227.249		

3.143.973
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2018

BEGROTING 2018

2017

		
2018 BEGROTING 2018
2017

(in euro’s)

(in euro’s)

BATEN

Dit saldo is als volgt verdeeld:

Baten van particulieren en bedrijven		

296.104

345.000

332.540

Onttrekking aan:

Baten van loterijorganisaties		

634.953

625.000

642.796

Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan		

-

-

- 15.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven		

175.750

200.000

256.699

Bestemmingsfonds Koningsspelen		

-

-

- 100.000

Som van de geworven baten		

1.106.807

1.170.000

1.232.035

Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij		

-

-

- 200.000

- 723.903

- 900.000

- 1.419

Bestemmingsfonds Nationale Postcode Loterij		

-

-

-

Bestemmingsfonds Koningsspelen		

15.097

-

-

Bestemmingsreserve 20 jarig bestaan		

-

-

-

-

-

-

25.845

44.493

105.261

-

-

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar
een betere toekomst”		

Baten als tegenprestaties voor de levering van
producten en/of diensten		

259.067

325.000

294.485

Subsidies van overheden		

522.748

523.384

343.813

Som van de baten		

1.888.622

2.018.384

1.870.333

LASTEN
Wervingskosten		

81

Toegevoegd aan:

Bestemmingsfonds “Kinderen bewegen naar
248.459

247.208

232.149

Kosten beheer en administratie		

65.915

57.767

53.580

Som van de lasten		

314.374

304.975

285.729

Beschikbaar voor doelstellingen		

1.574.248

1.713.409

1.584.604

Besteed aan doelstellingen		

2.258.590

2.571.416

1.800.732

Saldo voor financiële baten en lasten		

- 684.342

- 858.007

- 216.128

Saldo van financiële baten en lasten		

1.381

2.500

4.970

Saldo van baten en lasten		

- 682.961

- 855.507

- 211.158

een betere toekomst”		
Overige reserve
Saldo van baten en lasten na bestemming resultaat;
is dotatie aan Continuïteitsreserve		

Saldo		

-

Toelichting op inkomsten en uitgaven
De totale baten in 2018 bedragen €1.888.622. Dit is

Na dotaties en onttrekkingen aan de bestemmings-

€18.289 meer dan in 2017. De totale lasten in 2018

reserves en bestemmingsfondsen resteert in 2018

bedragen €2.572.964. Dit bedrag is €486.503 hoger

uiteindelijk een positief saldo van €25.854. Dit bedrag

dan de totale lasten in 2017. De extra uitgaven zijn

is geheel aan de continuïteitsreserve toegevoegd.

bestemd voor het project “Kinderen bewegen naar
een betere toekomst”. In 2018 zijn twee van de drie
geplande sportoverkappingen gerealiseerd.

