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Jaarverslag van het bestuur 

1. Algemene toelichting 

Inleiding 

Op 14 mei 2009 werd de (Nederlandse) Stichting e-learning for Kids  opgericht met hulp van 
notaris  Mr.  Eelco Dijk van kantoor Loyens & Loeff te Amsterdam. De stichting is gevestigd 
Hilversum. 

Op 29 oktober 2009 werd aan de Stichting de ANBI status verleend door de Belastingdienst 
(ANBI- Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor belastingvrij kan worden geschonken. 

Een aanvraag voor het CBF Keurmerk "Verklaring van geen Bezwaar" werd verkregen op 10 
januari 2010. De aanvraag voor het CBF- Certificaat werd verkregen in 2014. De Stichting 
e-Learning for Kids  is verheugt dat in 2016 het `CBF Certificaat' vervangen is door "CBF 
Erkend Doel". 

Doelstelling 

De Stichting e-Learning for Kids,  statutair gevestigd te Hilversum, heeft ten doel: 

a) Kosteloos via Internet en alle andere mogelijke informatiedragers en infrastructuren 
onderwijs te verschaffen aan jonge mensen in de hele wereld, met name aan hen die geen of 
beperkt toegang hebben tot goede onderwijsvoorzieningen. 

b) Het uitdragen van het idee dat goed onderwijs een opstap is naar een beter leven en een 
betere wereld. 

En alles wat daartoe, in de meest uitgebreide zin bevorderlijk is of daartoe bij kan dragen. 

Algemeen 

Ten tijde van het uitbrengen van het jaarverslag 2016 is de samenstelling van het 
bestuur als volgt: 

Voorzitter Dhr. Prof. dr. N.H.M. van Dam 
Penningmeester Dhr.  Drs.  P.W.D. Boelens 
Secretaris Dhr.  Drs.  J.A. Marcus 
Bestuurslid Dhr.  em.  Prof. dr. W. Veen 

4 



III 
Stichtin e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. I 

*ski :)-, ndin9*Orea--r,:F g g g 
Amsterdam  

Sociale resultaten 2016 

Het is de missie en ambitie van de Stichting e-Learning for kids  om een volledig digitaal 
curriculum te ontwikkelen voor kinderen van 5-12 jaar. 

In 2014 is ons nieuwe  learning  distributie  portal  (www.e-learningforkids.or~-),)  in gebruik 
genomen. Dit  portal  biedt veel nieuwe functionaliteit waaronder het tonen van de meest 
populaire lessen. 

In 2016 hebben we 48 digitale lessen van MathWorld  (grade  1) ontwikkeld in het Spaans. 
Daarnaast is een technisch onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak en kosten van het 
omzetten van alle bestaande lessen van Flash naar HTML5. 

Het aantal  online  lessen dat is gevolgd is 4.464.960 (Berekening op basis van  online  `views'). 
In totaal hebben 3752 nieuwe scholen zich aangemeld voor het verkrijgen van een 
zogenaamde  download  link van onderdelen van ons curriculum. Het aantal lessen dat offline 
is afgenomen door nieuwe scholen was in 2016: 4.218.712 

Andere resultaten: 

- De Stichting e-Learning for Kids  is gekozen als een top 50 organisatie die digitaal ondewijs 
verzorgt voor het ondersteunen thuisonderwijs. (georganiseerd door het Amerikaanse 
`Homeschool Base') 

- De stichting is op de lijst van top 100 e-learning  bedrijven in de VS gekomen. 
(georganiseerd door de eearning media  group)  

- e-Learning for kids  is gepresenteerd op het  "Learning  2016" congres in Florida voor ruim 
1500 deelnemers. 

Doelstelling 2017 

Het doel voor 2017 is om verschillende Indiaase bedrijven een  `Proof  of Concept' te laten 
maken voor de ontwikkeling van een bestaande les in HTML5. Naar verwachting zal een 
partner worden geselecteerd en begonnnen worden met de conversie van een aantal lessen in 
HTML5. Het voordeel is van deze programmeertaal is dat de lessen op verschillende 
platforms (waaronder  tablets,  grote smartphones en laptops) gebruikt kan worden waardoor 
de adoptie van lessen verder wordt gestimuleerd. Daarnaast zal er gekeken worden naar de 
mogelijkheid van de ontwikkeling van een  IT  platform dat gebruikt kan worden voor het 
beschikbaar maken van meer lessen in een "Offline formaat". 

Het gebruik van onze lessen blijft groeien. Voor 2017 verwachten we dat het aantal  online  
lessen, dat wordt gevolgd zal groeien tot ruim 5 miljoen. Daarnaast verwachten we ook een 
verdere groei van het aantal offline lessen die zullen worden afgenomen. 
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Financieel jaarverslag van het bestuur 

De stichting e-Learning for Kids  is gelieerd aan de e-learning for Kids Inc.  in  Ardmore  USA. 
Het gaat hierbij om een zogenaamde Amerikaanse (501.c3) Stichting. Beide organisaties 
werken aan een opdracht: het ontwikkelen en distribueren van gratis e-lessen onder de naam 
"e-learning for Kids."  Om naar de toekomst duidelijkheid en transparantie te optimaliseren 
heeft het bestuur besloten om de jaar cijfers van 2012 van Nederland en de VS te 
consolideren. Helaas heeft de samenstelling van de nieuwe geconsolideerde jaarcijfers enige 
vertraging opgelopen. 

De jaarcijfers zijn in Euro samengesteld. 

Over 2016 werden in totaal € 165.715 aan baten bijgeschreven, waarvan € 92.919 werd 
besteed aan het ontwikkelen en programmeren van e-lessen. Daarnaast werden kosten 
gemaakt voor distributie € 21.376 voor werving baten € 581 en Beheer en administratie 
€ 4.169 

Het bestuur zoals in voorgaande paragraaf vermeld, is volledig bevoegd om besluiten te 
nemen voor zowel Stichting e-Learning for Kids  als voor e-Learning for Kids Inc.  

Het bestuur heeft vertrouwen in de toekomst en stelt alles in het werk om gelden binnen te 
krijgen en onderzoekt mogelijkheden om nieuwe inkomsten te genereren, waarbij de 
doelstelling "gratis onderwijs voor iedereen" in stand zal blijven. Er worden gesprekken 
gevoerd met toekomstige partners die naar verwachting bereid zijn geldbedragen beschikbaar 
te stellen om de capaciteit van de ontwikkelstraat te vergroten en de professionaliteit van 
onze organisatie te optimaliseren. Dit alles om kinderen in de gehele wereld kansen te bieden 
op digitaal lagere school onderwijs. 

Amsterdam, August 20 

Ná~ffis het  

ic . van Dam 
H 
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JAN FE)  

Aan: Stichting  e-Learning for Kids 
L arixlaan 10 
1213 SZ Hilversum  

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting e-Learning for Kids  te 
AMSTERDAM beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-
verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400, `Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en 
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting e-Learning for Kids  per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldend Burgerlijk Wetboek. 

Weesp, 6 september 2017 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

Wim Zagt AA 

~i=COUNTANTS 8. BELASTINC,ADVISEURS 
WWW.JAN.NL  



Stichtin e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. g g g ' c,  ndini3',Jre.i •7as' 
Amsterdam '.767,  

Gecombineerde jaarrekening 

Geconsolideerde jaarrekening Stichting  e-

Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc.  
Enkelvoudige jaarrekening Stichting  e-Learning 
for Kids 
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Geconsolideerde jaarrekening Stichting  e-
learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. 

• Geconsolideerde balans 
• Geconsolideerde staat van baten en lasten 
• Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
• Toelichting op de geconsolideerde balans en 

de geconsolideerde staat van baten en lasten 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 

(na resultaatbestemming) 31.12.2016 

Actief 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 11 - 

Vlottende activa 

Vorderingen: 
Overige vorderingen 2) 3.329 

3.329 

Liquide middelen 31 175.625 

178.954  

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015  
€ 

Passief 

Reserves 

Overige reserves 4) 173.454 126.784 
173.454 126.784 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 
3.329 51 5.500 3.500 

3.329 5.500 3.500 

126.955 

130.284 178.954 130.284 



Stichting  e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. 
om 

Amsterdam  .~.~.  

Geconsolideerde staat  van  baten  en  lasten  over 2016  

Begroting 2016 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 
€ € € 

Baten: 6)  
- Baten uit eigen fondsenwerving 150.000 165.715 142.346 
- Rentebaten en baten uit beleggingen 0 0 0 

Som der Baten 150.000 165.715 142.346 

Lasten: 7)  
Besteed aan doelstellingen 
- Ontwikkeling en programmeren 100.000 92.919 114.995 
- Distributie cursussen 46.000 21.376 18.074 

146.000 114.295 133.069 

Werving baten 
- Kosten eigen fondsenwerving 8)  5.000 581 1.432 

5.000 581 1.432 

Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie 9)  22.070 4.169 3.726 

22.070 4.169 3.726 

Som der Lasten 173.070 119.045 138.227 

Saldo van baten en lasten (23.070) 46.670 4.119 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 
- overige reserves (23.070) 46.670 4.119 

(23.070) 46.670 4.119 

12 
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Toelichting mutaties werkelijke cijfers  2016 ten  opzichte  van 2015 en  begroting  2016 

Over 2016 werden in totaal € 165.715 aan baten bijgeschreven, waarvan € 92.919 werd besteed aan het 
ontwikkelen en programmeren van e-lessen. Daarnaast werden kosten gemaakt voor distributie € 21.376 voor 
werving baten € 581 en Beheer en administratie € 4.169. 

13 



Stichting  e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. 
i 

f c, t t a , ; 1 
Amsterdam  

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016 

(Volgens de indirecte methode) 2016 2015 

Saldo van baten en lasten 46.670 4.119 
Aanpassingen voor: 
- Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) - - 
- Veranderingen in werkkapitaal: 

mutatie operationele vorderingen - 92.500 
mutatie operationele schulden 2.000 - 

48.670 96.619 

Kasstroom uit operationele activiteiten 48.670 96.619 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

Netto kasstroom - - 
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen - - 

Mutatie geldmiddelen 48.670 96.619 

Stand liquide middelen 1 januari 126.955 30.336 
Stand liquide middelen 31 december 175.625 126.955 
Mutatie geldmiddelen 48.670 96.619 
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting e-Learning for Kids  en e-Learning for Kids Inc.  bestaan uit het verstrekken van 
digitale onderwijsprogramma's voor het basisonderwijs. 

Groepsverhoudingen 
De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn onderstaand weergegeven: 

Naam 
Stichting  e-learning for kids 
E-learning for kids Inc.  

Statutaire zetel 
Amsterdam, Nederland  
Ardmore,  USA 

Centraal Bureau Fondsenwerving 
Deze gecombineerde jaarrekening is specifiek bedoeld voor het Centraal Bureau Fondsenwerving 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuiteit van de huishouding. 

De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (1111 650). 

Omrekening van vreemde valuta's 
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum 
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

De buitenlandse vennootschap kwalificeert als bedrijfsuitoefening in het buitenland met een andere 
functionele valuta dan die van de stichting. Voor de omrekening van de jaarrekening van deze 
bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt de koers op balansdatum gehanteerd voor de balansposten en de 
wisselkoersen op de transactiedata voor de posten van de staat van baten en lasten. De 
omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het groepsvermogen 
gebracht. 

15 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders aangegeven in de toelichting. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa met waarde hoger dan € 450 worden geactiveerd. De materiële vaste activa worden 
gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf de maand van ingebruikname. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt individueel bepaald. 

Liquide middelen 
De banksaldi zijn direct opeisbaar. 

Overige reserves 
De overige reserves zijn vrij te besteden en zijn gevormd om de resultaten uit de exploitatie op te vangen. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten 
De onder de baten verantwoorde giften en bijdragen worden verantwoord op het moment van ontvangst. 
Giften van zaken in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en worden 
gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer. 

Giften bestaande uit diensten worden slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare diensten van 
bedrijven betreft. 

lasten 
Lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan hetjaar waarop deze betrekking hebben. 

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 
Ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest 
worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 

In 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 

1) Materiële vaste activa 
De samenstelling van deze post is als volgt: 

Inventaris Totaal 
€ € 

Stand 1 januari 0 0 
Investeringen 0 0 
Desinvesteringen 0 0 

0 0 
Afschrijvingen 0 0 
Stand 31 december 0 0 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De materiële vaste activa worden aangehouden voor de eigen 
bedrijfsvoering. 

2) Overige vorderingen 

Rente 
Overige vorderingen 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

0 0 

3) liquide middelen 
31-12-2016 31-12-2015 

€ € 

Rekening courant Triodosbank 39.02.40.451 141.934 111.564 
Rekening courant Triodosbank 220.52.06.419 550 550 
Bancaire middelen USA Wells  Fargo  Bank 33.141 14.851 

175.625 126.955 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon voor besteding aan haar doelstellingen. 
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Reserves en fondsen 

4) Reserves 

Overige reserves 

Stand per 1 januari 
Uit resultaatbestemming 
Omrekeningsverschillen 
Stand per 31 december 

5) Overige schulden en overlopende passiva 

De samenstelling van deze post is als volgt: 

Accountantskosten 
Beheer en administratie 
Fondsenwerving en reclame 
Ontwikkelen en programmeren 
Overige schulden 

u 00 

ke rrdirrg'~rea ,-T,s . ....:., . ,.. l;.. 

2016 2015 
€ € 

126.784 122.665 
46.670 4.119 

31-12-2016 31-12-2015 
€ € 

3.500 3.500 
0 0 
0 0 
0 0 

18 



6 

Stichting e-Learning for Kids  / e-Learningfor  Kids Inc. ~- ~, . ~ ndin@~ dry • ~ 1,s 
Amsterdam ''`" ,a.W. 

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten 

6) Baten 
Deze zijn als volgt samengesteld: 

- Baten uit eigen fondsenwerving 

Acties 
Giften 

- Rentebaten en baten uit beleggingen 

Bankrente 

7) Lasten 
Toelichting lastenverdeling 

n n 1 qn nnn 

150.000 165.715 142.346 

Begroting 2016 2015 
€ € € 

0 0 0  

Ontwikkeling en Distributie Fondswerving Beheer en Totaal Begroting Totaal 
programmeren en reclame administratie 2016 2016 2015 

€ € € € € € € 

Directe kosten 151.000 
Kosten personeel 0 21.376 0 0 21.376 0 18.074 
Ontwikkeling van lessen 92.919 0 0 0 92.919 0 114.995 
Reis- en verblijfskosten 0 0 0 0 0 0 900 
Publiciteit en communicatie 0 0 0 0 0 0 0 
Kantoorkosten 0 581 0 0 581 0 533 

Indirecte kosten 22.070 
Kosten personeel 0 0 0 0 0 0 0 
Afschrijvingen 0 0 0 0 00 0 0 
Kantoor en algemene kosten 0 0 0 4.169 4.169 0 3.726 
Reis- en verblijfskosten 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 92.919 21.957 0 4.169 119.045 173.070 138.227 

Bestedingspercentage lasten 78,0% 18,4% 0,0% 3,6% 
Bestedingspercentage baten 56,0% 13,2% 0,0% 0,3% 

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de kosten voor beheer en administratie 3,6% van de totale bestedingen 
bedragen (2015: 3,0%). 

De relatieve omvang van de kosten voor eigen fondsenwerving bedraagt 0,0% van de totale baten uit eigen 
fondsenwerving (2015: 0,0%). 

Me 



Begroting 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2015 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0  

2016 

0 
0 
0 

0 

I 

0 
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8)  Werving baten  
-  Fondsenwerving  en  reclamekosten  

Reis- en verblijfskosten 
Publiciteit en communicatie 

9) Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie 

Kosten personeel 
Accountantskosten 
Kantoorbenodigdheden 
Afschrijving inventaris 
Administratiekosten 
Reiskosten 
Bankkosten 

- Toerekening Ionen, salarissen en sociale lasten 

Deze zijn als volgt samengesteld: 

Pm 0 900 
Pm 581 533 

5.000 581 1.433 

Begroting 2016 2015 
€ € € 

Pm 0 0 

Pm 1.210 545 
Pm 2.435 2.526 
Pm 0 0 

Pm 0 0 

Pm 0 0 

Pm 524 619 
22.070 4.169 3.726 

Beheerkosten 
Salaris directie 
Sociale lasten 

Toe te rekenen aan: 
Ontwikkeling en programmering van 
cursusmateriaal 
Beheer en administratie 
Fondsenwerving en reclamekosten 

Gemiddeld aantal personeelsleden 

Het gemiddeld aantal werkzame personen, berekend op fulltime basis bedroeg nihil (2016:nihil). Deze 
werkzame personen worden extern ingehuurd. 

Bestuursleden en overige vrijwilligers zijn onbezoldigd. 

FAE1 
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Enkelvoudige jaarrekening Stichting  e-learning 
for Kids  

Enkelvoudige balans 
Enkelvoudige staat van baten en lasten 
Toelichting op de enkelvoudige balans en de 
enkelvoudige staat van baten en lasten 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2016 

(na resultaatbestemming) 31.12.2016 

Actief 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 103 0 

Vlottende activa 

Vorderingen: 

Overige vorderingen 113 18.857 
18.857 

Liquide middelen 123 142.484 

161.341 

€ 

0 
0 

18.857 
18.857 

112.114 

130.971 ~ 

0 

31.12.2016 31.12.2015 
€ € 

Passief 

Reserves 

Overige reserves 133 155.841 127.471 
155.841 127.471 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 
143 5.500 3.500 

5.500 3.500 

161.341 130.971 
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Enkelvoudige staat  van  baten  en  lasten  over 2016  

Begroting 2016 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015 
€ € € 

Baten: 15)  
- Baten uit eigen fondsenwerving 0 140.194 131.928 
- Rentebaten en baten uit beleggingen 0 0 0 

Som der Baten 0 140.194 131.928 

Lasten: 16)  
Besteed aan doelstellingen 
- Ontwikkeling en programmeren 0 109.045 116.627 
- Distributie cursussen 0 0 0 

0 109.045 116.627 

Werving baten 
- Kosten eigen fondsenwerving 17)  0 581 0 

0 581 0 

Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie 18)  0 2.198 2.288 

0 2.198 2.288 

Som der Lasten 0 111.824 118.915 

Saldo van baten en lasten 0 28.370 13.013 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 
- overige reserves 0 28.370 13.013 

0 28.370 13.013 
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en 
passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover 
hierna niet anders wordt vermeld. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans 

10) Materiële vaste activa 

De samenstelling van deze post is als volgt: 
Inventaris Totaal 

Stand 1 januari 0 0 

Investeringen 0 0 

Desinvesteringen 0 0 
0 0 

Afschrijvingen 0 0 

Stand 31 december 0 0 

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%. De materiële vaste activa worden aangehouden voor de eigen 
bedrijfsvoering. 

11) Overige vorderingen 

Rente 
Vordering  op  bestuur 
Vordering  op E-Learning for Kids Inc. 

12) Liquide middelen 

Rekening-courant Triodosbank 39.02.40.451 
Rekening-courant Triodosbank 220.52.06.419 

0 0 
0 0 

31-12-2016 31-12-2015 

141.934 111.564 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon voor besteding aan haar doelstellingen. 

25 



■ 

Amsterdam  
Stichting  e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. ' , ,To • 

~`~ 

Reserves en fondsen 

13) Reserves 

Overige reserves 
Aansluiting tussen geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening 

2016 2015 

Reserves volgend geconsolideerde jaarrekening 173.454 126.784 
Af: Reserves per 31 december samengevoegde rechtspersonen 
(i.c. e-Learning for Kids Inc.)  (17.613) 687 
Reserves Stichting e-Learning for Kids  155.841 127.471 

Enkelvoudig 2016 2015 
€ € 

Stand per 1 januari 127.471 114.457 
Uit resultaatbestemming 28.370 13.013 
Stand per 31 december 155.841 127.471 

14) Overige schulden en overlopende passiva 

De samenstelling van deze post is als volgt: 
31-12-2016 31-12-2015 

Accountantskosten 3.500 3.500 
Beheer en administratie 0 0 
Fondsenwerving en reclame 0 0 
Ontwikkelen en programmeren 0 0 
Overige schulden 2.000 0 
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Acties 

Giften 

15) Baten 

Deze zijn als volgt samengesteld: 

- Baten uit eigen fondsenwerving 
Begroting 2016 2015 

€ € € 

141.194 130.000 
0 0 1.928 

Stichting e-Learningfor  Kids  / e-Learning for Kids Inc. Í °`~ -in d in kl re • 

Amsterdam  

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten 

- Rentebaten en baten uit beleggingen 

Bankrente 

16) Lasten 

Toelichting lastenverdeling 

Ontwikkeling en Distributie Fondswerving Beheer en Totaal Begroting Totaal 
programmeren en reclame administratie 2016 2016 2015 

Directe kosten 
Kosten personeel 0 0 0 0 0 0 0 

Verspreiding van lessen 109.045 0 0 0 109.045 0 116.627 

Reis- en verblijfskosten 0 0 0 0 0 0 0 

Publiciteit en communicatie 0 0 581 0 581 0 0 

Kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 0 

Indirecte kosten 
Kosten personeel 0 0 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 

Kantoor en algemene kosten 0 0 0 2.198 2.198 0 2.288 

Reis- en verblijfskosten 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 109.045 0 581 2.198 111.824 0 118.951 

Bestedingspercentage lasten 97,5% 0,0% 0,1% 2,4% 

Bestedingspercentage baten 77,8% 0,0% 0,1% 1,6% 

De relatieve omvang van de kosten voor eigen fondsenwerving bedraagt 0,1% van de totale baten uit de eigen 
fondsenwerving (2015: 0,0%). 
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17)  Werving baten  

-  Fondsenwerving  en  reclamekosten  

Reis- en verblijfskosten 
Publiciteit en communicatie 

18) Beheer en administratie 

- Kosten beheer en administratie 

Kosten personeel 
Accountantskosten 
Kantoorbenodigdheden 
Afschrijving inventaris 
Administratiekosten 
Reiskosten 
Bankkosten 

- Toerekening Ionen, salarissen en sociale lasten 

Deze zijn als volgt samengesteld: 

Beheerkosten 
Salaris directie 
Sociale lasten 

Toe te rekenen aan: 
Ontwikkelingen programmering van 
cursusmateriaal 
Beheer en administratie 
Fondsenwerving en reclamekosten 

Pm 0 0 
Pm 581 0 

0 581 0 

Begroting 2016 2015 
€ € € 

Pm 0 0 
Pm 1.210 545 
Pm 719 1.542 
Pm 0 0 
Pm 0 0 
Pm 0 0 
Pm 269 201 

18.962 2.198 2.288 

Begroting 2016 2015 
€ € € 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
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Gemiddeld aantal personeelsleden 

Het gemiddeld aantal werkzame personen, berekend op fulltime basis bedroeg nihil (2016:nihil). Deze 
werkzame personen worden extern ingehuurd. 

Bestuursleden en overige vrijwilligers zijn onbezoldigd. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Amsterdam, Augustus 2017 

Het Bestuur: 

29 



Sticfiting e-Learning for Kids / e-Learning for Kids Inc. Log 
Amsterdam  i;-, ndinq'~rea•Tov 

Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

Op grond van artikel 2:360 lid 3 BW is Stichting e-Learning for Kids  vrijgesteld van de verplichting tot controle 
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole 
verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring. 

Statutaire resultaatbestemming 

Overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting, artikel 3, komt het resultaat van de stichting 
volledig toe aan het vermogen van de stichting. 

Bestemming saldo 2016 

Het bestuur stelt voor het resultaat 2016 als volgt te bestemmen: 

Toevoeging aan de overige reserves 
Bestemming saldo 2016 

28.370 
28.370 
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