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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

BALANS
Activa
Vlottende activa
Materiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

1.240
1.923
211.052

1.240
185.520
182.719
214.215

369.479

214.215

369.479

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

568

11.249
568

11.249

213.647

358.230

214.215

369.479
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Staat van Baten en Lasten

Staat van baten en lasten
2014
Realisatie
€

2013
Realisatie
€

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten

51.119
‐
3.197

211.274
134.283
2.370

Totaal baten

54.316

347.927

Lasten
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

23.586
13.349
28.062

261.075
71.476
14.730

Totaal lasten

64.997

347.281

‐10.681

646

‐10.681

646

‐10.681

646

43,4%
36,3%

75,0%
75,2%

26,1%

33,8%

Baten

Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

Kengetallen
Bestedingen doelstelling als % van totale baten
Bestedingen doelstelling als % van totale kosten
Kosten eigen fondsenwerving als % van
baten eigen fondsenwerving
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Toelichting behorende tot de jaarrekening
Algemeen
1.1

Verslaggevende entiteit

De Vereniging het Verschil is een vereniging gevestigd te Amsterdam.
De Vereniging wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens
artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.

1.2

Toegepaste standaarden

De financiële verantwoording is opgesteld waarbij de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
650 Fondsenwervende instellingen zoveel mogelijk in acht is genomen.

1.3

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2013 zijn indien noodzakelijk geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid
met 2014 mogelijk te maken.

1.4

Begroting

Er is in de financiële verantwoording geen begroting opgenomen. Het bestuur achtte het
opmaken van een formele begroting van te weinig toegevoegde waarde voor de organisatie.
Een begroting is daarom niet opgemaakt en zodoende niet bijgevoegd.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

2.1

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.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen vloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de
bepaling van de waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De financiële verantwoording wordt gepresenteerd in euro’s.
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2.2

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

2.3

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas‐ en banktegoeden. De liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.4

Gebruik van schattingen

De opstelling van de financiële verantwoording vereist dat het bestuur zich oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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