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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 STICHTING RONALD MCDONALD HUIZEN AMSTERDAM
(na verwerking saldo van baten en lasten)

ACTIVA

€ € € €
Vaste activa
Materiële vaste activa 2                  2                  
Financiele vaste activa 

Vlottende activa
Nog te ontvangen van Kinderfonds 544.567          19.699           
Nog te ontvangen BTW 5.371             21.322           
Overige vorderingen en overlopende activa 28.472           65.211           
Liquide middelen 3.437.589       3.192.831       

4.015.999       3.299.063       

Totaal activa 4.016.001       3.299.065       

PASSIVA

€ € € €
Reserves en fondsen 
Reserves:
- Continuïteitsreserve 988.000          977.250          
- Bestemmingsreserve - permanent toezicht 20.902           40.290           
- Bestemmingsreserve - renovatie - inventaris 813.833          566.932          
- Bestemmingsreserve - psychosociale afdeling (PSA) -                192.827          
- Bestemmingsfonds - renovatie Huis Emma 664.565          -                

2.487.300       1.777.299       

Bestemmingsfonds 

Voorziening onderhoud 780.645          747.289          

Langlopende schulden
Nog te betalen bijdrage psychosociale zorg 440.000          440.000          

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 308.056          334.477          

Totaal Passiva 4.016.001       3.299.065       

TOELICHTING OP DE BALANS

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt jaarlijks gesteld op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie van het
huidig boekjaar, exclusief bijzondere (niet reguliere) posten.
De maximale hoogte van de continuïteitsreserve is ultimo 2019 bepaald op € 988.000.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves omvatten het gedeelte van het resultaat waaraan door het bestuur middels een bestuursbesluit
een specifieke bestemming is toegewezen.

De bestemmingsreserve renovatie wordt gevormd voor nieuwbouw welke binnen een termijn van 5 jaar dient te geschieden.
De hoogte van de reserve bedraagt maximaal de hoogte van de begrote investering.

Bestemmingsfondsen
De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door het bestuur) de bestemming is bepaald, worden verantwoord
als bestemmingsfonds.

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 STICHTING RONALD MCDONALD HUIZEN AMSTERDAM

Begroting Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2019 2018
€ € € €

Baten:
- Baten van particulieren 24.037           203.896          33.100           129.398          
- Baten van bedrijven 51.582           279.800          200.986          182.662          
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 119.617          994.396          470.818          385.237          
Som van de geworven baten 215.236           1.478.092       704.904           697.297           

- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 20.015           147.300          149.370          165.595          
Som van de baten 235.251           1.625.392       854.274           862.892           

Lasten:
Besteed aan doelstelling
- Bouw en inrichting Huis 3.500             13.546           281.550          6.198             
- Bijdrage aan Ronald McDonald netwerk -                -                -                104.512          
- Bijdrage psychosociale zorg 220.000          220.000          220.000          
- Uitvoeringskosten 335.511          572.750          569.575          564.257          

339.011          806.296          1.071.125       894.967          

Fondsenwerving 
Wervingskosten 49.298           80.102           76.858           54.437           

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 12.757           27.963           26.568           24.757           

Som van de lasten 401.066           914.361           1.174.550       974.160           
Saldo voor financiele baten en lasten (165.815)         711.031          (320.276)         (111.269)         

Saldo financiele baten en lasten -                (1.030)            450               (99)                

Saldo van baten en lasten (165.815)         710.001           (319.826)         (111.368)         

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging / (onttrekking) aan:
- Continuiteitsreserve -                10.750           18.713           (51.750)          
- Bestemmingsreserve netwerkreserve -                -                -                (182.130)         
- Bestemmingsreserve permanent toezicht (19.388)          (19.710)          (19.710)          
- bestemmingsreserve renovatie inventaris 246.901          (126.002)         362.222          
- Bestemmingsreserve psychosociale afdeling (PSA) (192.827)         (192.827)         (220.000)         
- Bestemmingsfonds renovatie 664.565          -                -                

-                710.001          (319.826)         (111.368)         

Toelichting op de baten:
De afwijking tussen realisatie en begroting 2019 kan worden verklaard door hogere baten van particulieren en verbonden
organisaties zonder winststreven. In 2019 is een bedrag van € 500K ontvangen ten behoeve van de renovatie van Huis Emma
vanuit het Ronlad McDonald netwerk.

Toelichting op de lasten:
De som der lasten is lager dan begroot, venwege lagere kosten bouw en inrichting.


