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1                RESULTATENANALYSE

1.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2013 bedraagt negatief € 83.746 tegenover negatief € 68.172 over 2012. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2013

% €

2012

%

Baten 102.199 100,0 60.158 100,0

Lasten

Lonen en salarissen 86.717 84,9 84.493 140,5
Sociale lasten 16.896 16,5 - -
Pensioenlasten 6.345 6,2 5.398 9,0
Afschrijvingen materiële vaste activa 9.100 8,9 9.009 15,0
Overige personeelslasten 4.626 4,5 3.232 5,4
Huisvestigingslasten - - - -0,2
Kantoorlasten 42.334 41,4 12.711 21,1
Verkooplasten 2.737 2,7 338 0,6
Financiële lasten 17.190 16,8 13.149 21,9

185.945 181,9 128.330 213,3

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening -83.746 -81,9 -68.172 -113,3
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na verwerking van het verlies)

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1) 5.100 -

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 182 9.282

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 673 -
Overige vorderingen en overlopende
activa - 2.182

673 2.182

Liquide middelen  (4) 57.263 111.291

 63.218 122.755
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31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Wettelijke en statutaire reserves 5.100 -
Overige reserves -332.816 -243.970

-327.716 -243.970

Achtergestelde leningen 371.172 355.189

Kortlopende schulden  (7)

Crediteuren 2.043 118
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.148 5.731
Overige schulden en overlopende passiva 12.571 5.687

19.762 11.536

 63.218 122.755
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie
2013

€

Budget 2013

€

Realisatie
2012

€

Baten 102.199 - 60.158

Lasten

Lonen en salarissen 86.717 - 84.493
Sociale lasten 16.896 - -
Pensioenlasten 6.345 - 5.398
Afschrijvingen 9.100 - 9.009
Overige personeelslasten 4.626 - 3.232
Kantoorlasten 42.334 - 12.711
Verkooplasten 2.737 - 338
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - -2.296
Rentelasten en soortgelijke kosten 17.190 - 15.445

185.945 - 128.330

Resultaat -83.746 - -68.172

Resultaatbestemming

Overige reserves -83.746 - -68.172
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Kennisbank Filantropie bestaan voornamelijk uit: 

- het op onafhankelijke wijze verzamelen en structureren van gegevens betreffende filantropische instellingen
en het verrichten van al hetgene met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord;
- het beheren voorgenoemde gegevens in een databank;
- het distribueren van de gegevens uit de databank via derden voor zover dit bijdraagt aan het doel. 

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties zonder winststreven opgesteld.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN  DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van 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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De economische levensduur en de
afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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 Afschrijving

Actief
%

Inventaris  33,33

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze
ter vrije beschikking.

Achtergestelde leningen

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost. 

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen.  Lasten die hun oorsprong vinden in
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen. 
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Financiële lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend tegen de geldende tarieven over het resultaat voor belasting volgens de
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met permanente verschillen tussen de fiscale winstberekening en
de winstberekening volgens de jaarrekening.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Kosten van
onderzoek

en
ontwikkeling

€

Boekwaarde per 1 januari 2013
Verkrijgingsprijs -
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -

-

Mutaties 
Investeringen 5.100
Afschrijvingen -

5.100

Boekwaarde per 31 december 2013
Verkrijgingsprijs 5.100
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -

5.100

Afschrijvingspercentages
%

Kosten van onderzoek en ontwikkeling  0

2. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2013
Kostprijs 27.300
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -18.018

9.282

Mutaties 
Afschrijvingen -9.100
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Inventaris

€

Boekwaarde per 31 december 2013
Kostprijs 27.300
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -27.118

182

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  33,33

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 673 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen - 2.182

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente deposito's - 1.081
Overige vorderingen - 1.101

- 2.182

4. Liquide middelen

Rabobank 15.04.50.702 12.224 61.281
Rabobank 3032.721.652 45.039 50.000
ASN Bank - 1
Moneyou Bank - 9

57.263 111.291
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Wettelijke en statutaire reserves

Reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling 5.100 -

2013

€

2012

€Reserve voor kosten van onderzoek en ontwikkeling

Stand per 1 januari - -
Dotatie 5.100 -

Stand per 31 december 5.100 -

Overige reserves

Stand per 1 januari -243.970 -235.556
Resultaatbestemming boekjaar -83.746 -68.172
Dotatie wettelijke reserves -5.100 -
Herrubricering startkapitaal Donateursvereniging NL - 59.758

Stand per 31 december -332.816 -243.970
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31-12-2013 

€

31-12-2012

€

6. Achtergestelde leningen

Achtergestelde lening 371.172 355.189

In het verslagjaar heeft er een dotatie plaatsgevonden van EUR 15.983 (2012: EUR 15.296). De dotatie aan
de leningen betreft de rente op achtergestelde leningen aan Stichting Phantasia en Twenthe Beheer B.V.,
ieder oorspronkelijk groot EUR 150.000. De leningen zijn uitsluitend te gebruiken ter financiering van de
activiteiten van Stichting Kennisbank Filantropie voor het behalen van de doelstelling ''Het bevorderen van
transparantie van de goede doelen sector''.

In de leningsovereenkomsten is het volgende overeengekomen:
1. De leningen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd;
2. De rente bedraagt 4,5% over het bedrag dat op 31 december van elk jaar nog open staat;
3. Stichting Kennisbank Filantropie is verplicht de leningen geheel of gedeeltelijk af te lossen op het moment
dat het boekjaar positief wordt afgesloten met een continuïteitsreserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse
kosten, maar niet eerder dan na sluiting van het boekjaar 2011. De hoogte van de aflossing wordt door de
partijen nader overeengekomen en bedraagt nooit meer dan het meerdere boven de continuïteitsreserve. Het
overeengekomen aflossingbedrag zal voor 50% gebruikt worden voor aflossing van de lening van Stichting
Phantasia en voor 50% voor de aflossing van de lening van Twenthe Beheer B.V. De gedeeltelijke aflossing
vindt plaats voor 31 maart van het daaropvolgende boekjaar;
4. De leningen zijn te allen tijde zowel geheel als gedeeltelijk vervroegd boetevrij aflosbaar. 

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 2.043 118

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.029
Loonheffing 5.148 2.688
Pensioenen - 14

5.148 5.731

Overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting 3.308 5.687
Nog te betalen kosten 9.263 -

12.571 5.687
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie
2013

€

Realisatie
2012

€
Overige baten

Bijdrage voor licentie 94.699 27.500
Overige 7.500 32.658

102.199 60.158

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Brutolonen 81.439 80.110
Mutatie verplichting vakantiegeld en -dagen 7.051 4.383

88.490 84.493
Ontvangen subsidies -1.773 -

86.717 84.493

Sociale lasten

Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen 16.508 -
Ziekengeld 388 -

16.896 -

Pensioenlasten

Pensioenlasten 6.345 5.398

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2013 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2012: 4).
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 9.100 9.009

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 9.100 9.009
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Overige lasten

Realisatie
2013

€

Realisatie
2012

€
Overige personeelslasten

Reis- en verblijfkosten 618 1.952
Reiskostenvergoedingen 2.691 -
Telefoonkosten 535 261
Overige 782 1.019

4.626 3.232

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 237 454
Drukwerk 1.050 402
Automatiseringskosten 39.700 10.931
Porti 130 -
Contributies en abonnementen 311 309
Verzekering 906 615

42.334 12.711

Verkooplasten

Reclame- en advertentiekosten 2.653 98
Relatiegeschenken 84 -
Merkdeponering - 240

2.737 338

Financiële lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bankiers - 2.296

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente achtergestelde leningen -15.983 -15.296
Rente- en bankkosten -1.207 -149

-17.190 -15.445
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