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Balans per 31 december 2015
(vóór resultaatbestemming)

31 dec 2015

31 dec 2014

EUR

EUR

Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal activa

Eigen vermogen
Algemene reserves
Onverdeeld resultaat

Totaal passiva

51.425,81

47.475,36

51.425,81

47.475,36

47.475,36

47.751,91

3950,45

-276,55

51.425,81

47.475,36
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Staat van baten en lasten over 2015
EUR

EUR

Baten
Periodieke giften

16.340,00

Eenmalige giften

5.840,67

Vaste bijdragen

585,00

Giften reiskosten

2.523,98

Geld uit Kenia

1.878,58

Overige inkomsten

518,34

Som der baten

27.686,57

Lasten
Geld naar Kenia

21.380,00

Promotie

172,65

Bankkosten

470,29

Projecten

500

Sponsorcontact

181,54

Overige uitgaven

1.099,45

Gederfde inkomsten

225

Som der bedrijfslasten

24.028,93

Bedrijfsresultaat

3.657,64

Rentebaten

427,81

Resultaat

4.085,45
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Algemeen
Voornaamste activiteiten
1. De Stichting The Flame Foundation is opgericht 1 januari 2008 en is gevestigd te
Putten. Het opzetten, begeleiden en onderhouden van projecten ten behoeve van
het stimuleren van de ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen in
ontwikkelingslanden, ondermeer door het (financieel) toegankelijk maken van
onderwijs en gezondheidszorg voor deze kinderen;
2. Het informeren van geïnteresseerden omtrent de voorbedoelde problematiek en
projecten;
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Transacties luidend in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde
valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in Euro’s
omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.

Materiële vaste activa
Inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen voor zover de individuele investering groter is dan EUR 250 per item.

Vorderingen
Vorderingen, voor zover aanwezig, worden gewaardeerd op de nominale waarde onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Resultaatverantwoording
De stichting rekent de periodieke giften toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Eenmalige giften worden verantwoord op moment van ontvangst. `
Kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrij beschikking van de Stichting

Eigen vermogen
Onverdeeld resultaat
Het Bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2015 toe te voegen aan de
Algemene reserves

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er zijn geen langlopende financiële verplichtingen.
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Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
De penningmeester stelt voor het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de
reserves. Het vorenstaande is niet verwerkt in de jaarrekening 2015 van de
vennootschap.
Ondertekening

Opgemaakt door Penningmeester

Akkoord Bestuur

Gerco Morren

Voorzitter, Mirjam Wildenbeest

d.d. 05-03-2015

d.d. 05-03-2015
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