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Aan het bestuur van
Stichting Net4kids Aid Foundation
Amsteldijk Zuid 79B
1184VE  Amstelveen

Amstelveen, 30 juni 2020

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

In het kader van uw opdracht tot het samenstellen van het financiële verslag 2019 brengen wij u
hierbij verslag uit.

De uit onze werkzaamheden voortvloeiende samenstellingsverklaring is hierna opgenomen.
Vervolgens treft u nog een nadere toelichting aan.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Net4kids Aid Foundation te Amstelveen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Net4kids Aid Foundation.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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1.3 Algemeen

Activiteiten

Met betrekking tot het doel van de stichting is in de statuten het volgende weergegeven:

Het bieden van een betere toekomst aan minderbedeelde kinderen door middel van het bieden van
duurzame hulp, vooral op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting, onder andere
door het op brede wijze ondersteunen van kinderhulpprojecten ter plaatse, met name door het doen
van uitkeringen aan organisaties die deze projecten uitvoeren, alsmede alle andere activiteiten die
dienstbaar kunnen zijn aan deze kinderhulpprojecten of aan de uitvoerende organisatie ervan.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan is bedoeld in artikel 41b Uitvoeringsregeling
Inkomstenbelasting 2001. 

Oprichting stichting

De stichting is oorspronkelijk opgericht met de naam: Stichting Virtual Ventures Aid Foundation met
als zetel: Amstelveen.
Op 18 november 1999 zijn de statuten gewijzigd waarbij de naam is gewijzigd in Stichting Net4Kids
Aid Foundation.
Per 1 januari 2005 is de stichting juridisch opgesplitst in drie afzonderlijke stichtingen, te weten:
Stichting Net4kids Aid Foundation
Stichting Net4kids Organisation
Stichting Net4kids Continuity Fund

De activiteiten zijn ongewijzigd voortgezet. De tot en met 2004 reeds bestaande afzonderlijke
interne afdelingen zijn per 1 januari 2005 ook juridisch zelfstandig.

Aangezien de Stichtingen sterk met elkaar verbonden zijn is besloten tot een fusie van de drie
Stichtingen per 2 november 2018 tot één Stichting met als naam Stichting Net4kids Aid Foundation.  

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2018 op 28 juni 2019 vastgesteld. Het resultaat
over het boekjaar 2018 bedroeg € 73.486. Dit bedrag is overeenkomstig het door het bestuur van de
stichting gedane voorstel toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
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1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2019 en 2018 kunnen als volgt worden samengevat: 

2019 2018 Mutatie

x 1.000 € % € % €

All-inclusive fondsenwerving 860 100,0 851 100,0 9
Project bestedingen -699 -81,3 -696 -81,8 -3

Brutomarge 161 18,7 155 18,2 6

Overige opbrengsten 107 12,4 66 7,8 41

Brutomarge 268 31,1 221 26,0 47

Lonen en salarissen 83 9,7 75 8,8 8
Sociale lasten 36 4,2 29 3,4 7
Overige bedrijfskosten 87 10,0 44 5,3 43

Som der kosten 206 23,9 148 17,5 58

Resultaat na belastingen 62 7,2 73 8,5 -11

1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

31-12-2019 31-12-2018

x 1.000
€ % € %

Financiële structuur

Activa

Vorderingen en overlopende activa 45 8,3 57 9,8
Liquide middelen 495 91,7 527 90,2

540 100,0 584 100,0

Passiva

Eigen vermogen 281 52,0 219 37,5
Kortlopende schulden en overlopende passiva 259 48,0 365 62,5

540 100,0 584 100,0
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31-12-2019 31-12-2018

x 1.000
€ €

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen en overlopende activa 45 57
Liquide middelen 495 527

540 584

Kortlopende schulden en overlopende passiva -259 -365

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
281 219

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 281 219

Financiering

Eigen vermogen 281 219
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1.6 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Net4kids Aid Foundation is niet belastingplichtig voor omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen erop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Tot het geven van een nadere
toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

Origineel getekend door

G.T. Vermeulen AA
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2. Bestuursverslag

Terugblik 2019

Het jaar 2019 was weer een jaar vol actie met goede resultaten van onze projectpartners en grote
stappen voor nog grotere betrokkenheid van onze investeerders en hun werknemers en andere
stakeholders. 
We rondden ons jubileumjaar af met een succesvol event in Pakhuis de Zwijger. En hielden andere
succesvolle events zoals de Business Golfdag, alweer voor het vijfde jaar op rij een succesvol
netwerk event voor maatschappelijk betrokken bedrijven en hun leiders.

Met onze investeerders, ambassadeurs en lokale partners hebben we ook dit jaar weer veel kinderen
geholpen en in staat gesteld in eigen toekomst te bepalen. Girl Power stond daarbij meer dan ooit
centraal. En er zijn bijzondere resultaten geboekt, zoals in Nepal door Watabaran in een unieke actie
in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond en Nepalese topvolleybalster Kopila. Ook in
andere projecten zagen we meisjes opstaan, zoals door het geweldige werk van Watoto Wema
Centre in Kenia waar meisjes zich dankzij de support van Net4kids kunnen ontwikkelen tot
zelfstandige onafhankelijke vrouwen.

Tegelijk is er een nog betere verbinding gelegd tussen onze investeerders en de door hen gesteunde
projecten. Dat is met name bereikt door intensieve contacten met investeerders en actief delen van
programma’s en success stories van o.a. employee engagement van andere investeerders. 

Met name succesvol waren Visualfabriq in hun verbondenheid met Rhiza in Zuid-Afrika, en Improved
Corporate Finance in hun verbodenheid met To Be Worldwide in Ghana. In beide gevallen is er een
enorme mate van directe betrokkenheid van deze ondernemingen en hun werknemers met de
projecten, en hebben die direct bijgedragen aan de geweldige resultaten in deze projecten.
Tegelijkertijd heeft dit binnen deze ondernemingen geleid tot gezamenlijke trots deel te zijn van een
betekenisvolle onderneming, en het gevoel gezamenlijk een wezenlijk verschil te maken voor de
volgende generatie. Ook andere investeerders deelden actief hun betrokkenheid met werknemers en
klanten, zoals Roamler dat hun steun aan de Rainbow Homes met het 1% programma rechtstreeks
heeft verbonden aan hun core business en verdienmodel.

Het creëren van een win-win voor zowel de kinderen als voor de onderneming bleek eens te meer
cruciaal om maatschappelijke betrokkenheid binnen de onderneming hoog op de agenda te houden.
Om die reden bleef het aanbieden van programma’s, tools en success stories prioriteit in het
onderhouden van de relatie met onze investeerders. De ontwikkeling van technische tools ter
ondersteuning van employee engagement programma’s heeft in 2019 helaas vertraging opgelopen,
hetgeen we in 2020 in willen halen.

Het team van Net4kids kreeg in 2019 voor onze IT support en online marketing versterking van een
oude bekende, Hugo Lingeman. Hugo was vanaf de oprichting al betrokken bij Net4kids en eerder al
zeer actief, en is vanuit zijn brede en veelzijdige ervaring van enorme toegevoegde waarde.
Daarnaast traden ondernemers Maartje Santema-Mutsaerts en Tom van Wees toe als nieuwe
ambassadeurs. Met hun achtergrond zijn ook zij van grote waarde voor Net4kids en een welkome
versterking het team van ambassadeurs.

Al met al was 2019 een goed en succesvol jaar. For the Next Generation.

Vooruitblik 2020 – En toen was even alles anders

Het jaar 2020 begon als een veelbelovend jaar, met onverminderd sterke resultaten van onze
projectpartners en met onverminderd hoge mate van continuïteit van de steun van en partnerships
met de aan ons verbonden ondernemingen en foundations. 

En toen was even alles anders. Het jaar 2020 zal voor weinigen een normaal jaar zijn. De Corona
crisis is in alle geledingen en sectoren voelbaar en noopt tot majeure maatregelen en aanpassingen. 
Dat geldt zeker ook voor Net4kids en dan vooral voor onze lokale helden, die een beslissende rol
spelen in het leven van zoveel kwetsbare kinderen.
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Het was daarom fantastisch te zien welk aanpassingsvermogen en creativiteit onze projectpartners
hebben laten zien om niet alleen de bestaande hulp aan kinderen te kunnen voortzetten, maar ook
nog aanvullende activiteiten te ontplooien die door de Corona crisis noodzakelijk bleken. 

We zijn trots op onze lokale helden en helpen hen uiteraard waar we kunnen. Daarom moesten we
ook nieuwe initiatieven ontwikkelen om de bijzondere situatie het hoofd te bieden. En die kwamen er.
Vanuit het team en met de onverminderde inzet van de ambassadeurs en onze pro bono partners
kwamen er nieuwe ideeën en initiatieven, waaronder de campagne Club van Duizend. Met deze
campagne, een initiatief van onze ambassadeur Jaco Brussé, moest de kring van Net4kids
investeerders en supporters worden vergroot en voor extra inkomsten zorgen in dit exceptionele
jaar. 

Halverwege het jaar kunnen we constateren dat deze campagne uiterst succesvol van start is
gegaan. In de tweede helft van het jaar zullen we kapitaliseren op de Club van Duizend d.m.v.
(online) events etc. om bestaande investeerders nog sterker aan ons te binden en nieuwe
investeerders te kunnen toevoegen.

In de eerste helft van 2020 moest ook het team van Net4kids zich zoals vele anderen aanpassen aan
de nieuwe werkelijkheid. Dat betekende werken vanuit huis en veel online meetings, o.a. ook met
bestaande en potentiële investeerders. Dankzij de flexibele instelling en aanpassingsvermogen van
de leden van het Net4kids team hebben de continuïteit en daadkracht er nauwelijks onder geleden. 

Desalniettemin was het al snel voelbaar dat de economische onzekerheid de instroom van nieuwe
investeerders in 2020 negatief zal beïnvloeden. 
Dat laatste is met name van belang vanwege de eerdere beëindiging van het partnership met
Leaseplan. Leaseplan was al vele jaren trouwe investeerder, maar heeft besloten de focus in haar
CSR activiteiten volledig op het milieu te leggen. We bedanken Leaseplan voor haar jarenlange steun
en kijken terug op een uiterst plezierige en succesvolle samenwerking. 

De focus zal in 2020 dus met name liggen op het vinden van nieuwe investeerders om de continuïteit
van onze steun aan onze projectpartners te kunnen waarborgen. In Corona tijd zullen we actiever
dan ooit zijn op social media, en creatief moeten zijn in hoe we nieuwe investeerders kunnen
bereiken. 
Daarbij zal onze unieke propositie aan onze investeerders een centrale rol kunnen spelen. Die
propositie bestaat uit het creëren van de perfect match tussen investeerder en project, en onze
inspiratiebox met o.a. employee engagement programma’s en tools, waaruit onze investeerders
kunnen putten om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven en er intern en extern goed
over te kunnen communiceren. Het idee van een aparte app voor employee engagement hebben we
losgelaten. Tools zullen meer zijn geïntegreerd in onze website en daarmee beter toegankelijk
worden voor een sterke en actieve participatie van werknemers en klanten.
En zo bijdragen aan ons doel van een echte win-win, om naast social return on investment voor de
kinderen ook business return voor de onderneming te creëren.

Want dat ondernemingen die maatschappelijk actief zijn succesvoller zijn dan ondernemingen die dat
niet doen, is inmiddels wel genoegzaam bewezen. Het is en blijft het doel en de missie van Net4kids
om bedrijven en foundations daarin te ondersteunen en zo nog veel meer kwetsbare kinderen in
staat te stellen een mooie toekomst voor zichzelf uit te stippelen.

Hartelijke groet,

Loek van den Boog
Oprichter & voorzitter Net4kids 
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3.1 Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 45.276 57.194

Liquide middelen 2 494.904 527.008

540.180 584.202

PASSIVA

Eigen vermogen 3 

Stichtingskapitaal - -
Vrij besteedbaar vermogen 4 281.033 218.644

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

5 

259.147 365.558

540.180 584.202

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018

€ € € €

All-inclusive fondsenwerving 6 859.710 850.818
Project bestedingen 7 -699.053 -695.758

Brutomarge 160.657 155.060

Overige opbrengsten 8 106.578 65.506

Brutomarge 267.235 220.566

Lonen en salarissen 9 83.052 74.553

Sociale lasten 10 35.695 29.463
Overige bedrijfskosten 11 86.139 43.067

Som der kosten 204.886 147.083

Bedrijfsresultaat 62.349 73.483

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

12 
40 3

Resultaat na belastingen 62.389 73.486

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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3.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Net4kids Aid Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Amsteldijk Zuid 79B, 1184VE
te Amstelveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34219530.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Net4kids Aid Foundation bestaan voornamelijk uit: het bieden van een
betere toekomst aan minderbedeelde kinderen door middel van het bieden van duurzame hulp.

Van de ontvangen donaties wordt een vast percentage van de donaties gebruikt om de organisatie
kosten te dekken.  

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Net4kids Aid Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). De intern gebruikte begroting 2019 is niet geschikt om op
te nemen in de jaarrekening. Vanaf 2020 zullen begrotingscijfers worden opgenomen in de
jaarrekening.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering en worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 0.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves met een specifiek aangeduid bestedingsdoel. Dit bestedingsdoel
is door het bestuur bepaald. Het bestuur kan het specifieke bestedingsdoel herzien.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen worden gevormd uit middelen met een specifiek aangeduid bestedingsdoel dat
door derden is bepaald.

Vrij besteedbaar vermogen
Vrij besteedbaar vermogen komt voort uit de resultaatverdeling voor zover deze geen specifiek
bestedingsdoel heeft. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste
verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12



STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde
periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties
zijn verricht. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden
in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €
1  Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 22.471 45.517
Overlopende activa 22.805 11.677

45.276 57.194

Overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 3.321 4.235
Vooruitbetaald aan projecten 19.484 7.442

22.805 11.677

2  Liquide middelen

Rabobank 494.904 527.008

3  Eigen vermogen

Stichtingska
pitaal

Vrij
besteedbaar

vermogen
€ €

Stand per 1 januari 2019
- 218.644

Uit resultaatverdeling - 62.389

Stand per 31 december 2019 - 281.033

2019 2018

€ €
4  Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 218.644 145.158
Uit resultaatverdeling 62.389 73.486

Stand per 31 december 281.033 218.644

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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31-12-2019 31-12-2018

€ €
5  Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 6.174 4.901
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.122 2.612
Overige schulden en overlopende passiva 250.851 358.045

259.147 365.558

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.122 2.612

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties - 164.000
Nog te betalen aan projecten 245.040 183.798
Nettolonen - 2.993
Reservering vakantietoeslag 4.731 5.753
Nog te betalen algemene kosten 1.080 1.501

250.851 358.045

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

6  All-inclusive fondsenwerving

Projectinvesteringen 699.053 695.758
Project management 83.821 80.901
Dekking organisatie kosten 76.836 74.159

859.710 850.818

7  Project bestedingen

Project bestedingen 699.053 695.758

8  Overige opbrengsten

Ambassadors fee 8.000 8.000
Directe donaties t.b.v. organisatie kosten 98.578 57.506

106.578 65.506

9  Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 98.222 107.636
Uitkering ziekengeld -15.170 -8.083

83.052 99.553
Vergoeding loonkosten - -25.000

83.052 74.553

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2,30
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,60

2019 2018

€ €

10  Sociale lasten

Sociale lasten 20.066 19.766
Premie ziekteverzuimverzekering en WGA 9.937 5.916
Pensioenpremie 5.692 3.781

35.695 29.463

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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2019 2018

€ €

11  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 18.480 4.936
Huisvestingskosten 8.930 5.662
Verkoopkosten 48.481 20.191
Kantoorkosten 3.368 9.295
Algemene kosten 6.880 2.983

86.139 43.067

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 1.880 3.008
Vergoeding reis- en verblijfkosten 1.138 1.079
Diensten door derden 13.520 -
Overige personeelskosten 1.942 849

18.480 4.936

Huisvestingskosten

Huur 8.930 4.918
Servicekosten - 744

8.930 5.662

Verkoopkosten

Publiciteit en promotie 6.642 11.004
Kosten website 5.455 7.651
Ontwikkelingskosten app 35.080 -
Representatiekosten 1.304 1.536

48.481 20.191

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 158 236
Kosten automatisering 2.735 7.860
Telefoonkosten 93 229
Consumpties 382 970

3.368 9.295

Algemene kosten

Accountantskosten 2.000 2.160
Bankkosten 649 539
Overige algemene kosten 4.231 46
Vergaderkosten - 238

6.880 2.983
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Som der financiële baten en lasten

2019 2018

€ €

12  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 40 3

Gebeurtenissen na Balansdatum

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het Coronavirus (COVID-
19) tot een pandemie verklaard vanwege de snelle verspreiding ervan over de hele wereld, waarbij
nu meer dan 150 landen zijn getroffen. Veel regeringen nemen steeds strengere maatregelen om de
verspreiding van het virus in te dammen of te vertragen. Momenteel is er een aanzienlijke toename
van de economische onzekerheid.

Gelet op deze omstandigheden kan Stichting Net4kids Aid Foundation in het boekjaar 2020 te maken
krijgen met de economische gevolgen van het Coronavirus. Voor de jaarrekening van Stichting
Net4kids Aid Foundation van 2019 worden de uitbraak van het Coronavirus en de daarmee verband
houdende effecten beschouwd als gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke
situatie op balansdatum. Daarom heeft dit geen impact op de opname en waardering van activa en
passiva. Vanwege de onzekerheid over het resultaat van de huidige gebeurtenissen, kan Stichting
Net4kids Aid Foundation niet redelijkerwijs inschatten welke impact deze gebeurtenissen zullen
hebben op de financiële positie, resultaten of kasstromen van Stichting Net4kids Aid Foundation in de
toekomst. 

Verder hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op het
beeld welke de jaarrekening geeft van het resultaat over het boekjaar alsmede het vermogen en de
opbouw hiervan per balansdatum.

Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het resultaat
over 2019 van € 62.389 als volgt verdeeld:

31-12-2019 31-12-2018

€ €
Resultaatverdeling

- -
Vrij besteedbaar vermogen 62.389 73.486

Totaal 62.389 73.486
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STICHTING NET4KIDS AID FOUNDATION, AMSTELVEEN

Ondertekening van de jaarrekening

Amstelveen, 30 juni 2020

Stichting Net4kids Aid Foundation

Dhr. L.T. van den Boog Dhr. P.K. Jonker Dhr. P. Willeme
voorzitter penningmeester secretaris
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