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Throwback! 

             

Hoewel 2015 alweer ver achter ons ligt, kijken we er met een goed gevoel op terug. Als we het jaar 

kort moeten samenvatten:  

 

● Is focus het toverwoord? 

● Wat is de kracht van vrijwillige inzet toch sterk en mooi om te zien! 

● Keuzes, keuzes, al die keuzes 

● Confetti is altijd een goed idee 

● Evalueren kan ook best leuk zijn! 

● De koffie businesscase; in vijf jaar tijd naar een sterke onafhankelijke koffiesector  

      

LiveBuild’s Missie    

      

Wij geloven dat iedereen de kracht heeft om het leven van zichzelf en anderen te verbeteren. Ook 

in 2015 inspireerden en ondersteunden we mensen om zich te ontwikkelen en bij te dragen door te 

doen en te leren binnen projecten, evenementen en trainingen. Zo dragen de kracht van de mens 

én het idee bij aan een mooiere wereld. 

      

Wij streven zo’n wereld op ten minste drie niveaus na: allereerst op basaal niveau, door te voorzien 

in de behoeften op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ten tweede op het 

gebied van het ontwikkelen van talenten van mensen. En ten derde door het verbinden van deze 

mensen en het besef dat alle mensen gelijkwaardig zijn en met dezelfde uitdagingen worstelen.  

      

Afscheid LiveBuild Experience & Onderwijsprojecten 

 

Omdat er maar zoveel uren in een dag zitten en helaas ook maar zoveel vrijwilligers op een 

LiveBuild kantoor, moeten er soms keuzes gemaakt worden. De zwaarste van 2015 was afscheid 

nemen van het LiveBuild Experience programma. Hier lees je waarom precies. Daarnaast werd ook 

de keuze gemaakt om niet opnieuw te starten met klassieke onderwijsprojecten in Kameroen. 

Carine schreef een blog over onze twijfels ten aanzien van onderwijsprojecten en over de kwaliteit 

van educatie.  

 

Verkoop Koffie & Wijn 

 

In 2015 startte LiveBuild met Koffie van LiveBuild. De businesscase; in vijf jaar tijd naar een sterke 

onafhankelijke koffiesector in Kameroen, met een eerlijke prijs voor de koffieboeren, een korte 

keten én lekkere koffie. Koffie van LiveBuild werd gelanceerd met het eerste Oogstfeest, waar 

4.250 kilo koffie verkocht werd: een koffiefeestje in de loods met Kameroense hitjes, de 

koffiebakfiets en een borrel. Daarnaast werd er een succesvolle bootcamp georganiseerd over 

sociaal ondernemen met koffie. In totaal gaven 28 bedrijven aan koffie te willen kopen.  

 

Maar ook met de LiveBuild Wijn ging het goed: alle 600 flessen werden verkocht en 

samenwerkingspartner Margaret Wines doneerde twee euro per fles aan onze projecten.  

 

De Organisatie  

 

In 2015 werd er op kantoor langzaam een start gemaakt met het werken in vaste teams van 

betaalde en vrijwillige krachten. In Nederland werkten we vanuit een compact kernteam. Conform 

het jaarplan en de begroting bezuinigden we opnieuw op het kernteam aan vaste krachten (naar 2 

fte). 

http://www.livebuild.org/livebuild-experience-stopt/
http://www.livebuild.org/onderwijs-wat-is-wijs/
http://www.livebuild.org/strijd-voor-onderwijskwaliteit/
http://www.livebuild.org/strijd-voor-onderwijskwaliteit/
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We startten met een team van gedreven structurele vrijwilligers die in gemiddeld e ́én dag per week 

een eigen functie binnen het team vervullen en van grote waarde zijn voor het functioneren van de 

organisatie. De structurele vrijwilligers nemen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op 

zich. Hierdoor kregen we een grotere slagkracht ten opzichte van 2013. 

 

Naast de Experience Coordinator startte in Kameroen onze Projecten Coördinator. Met z’n tweeën 

vormden ze het hart van onze organisatie in Kameroen. Rondom hen waren een veelheid aan 

partners actief, die met hun eigen skills en expertise onze projecten draaiden en bemanden. 

 

Communicatie 

         

Achter de schermen werkten we in 2014 aan onze positionering en profilering. De tijd was nog niet 

rijp om te starten met het herijken van onze profilering en vervolgens onze communicatiekanalen 

zoals de website. Enerzijds omdat we onze positionering steeds scherper kregen, anderzijds 

vanwege onvoldoende ruimte (financieel en tijd-technisch) om dit op goede wijze vorm te geven. 

Dit volgt dus in 2016.           

     

Financie ̈n 

 

We werkten in 2014 verder aan het vergroten en diversifiëren van onze structurele inkomsten. Het 

opbouwen van (alternatieve) inkomstenbronnen kost tijd. LiveBuild is en blijft een uiterst 

kostenefficie ̈nte organisatie. Met een beperkt budget realiseren we een groot bereik en impact. 

In 2015 losten we onze laatste leningen af, die we in 2011 zijn aangegaan om het Experience 

programma in Kameroen op te kunnen zetten.  

           

Kameroen 

 

In het Kameroen werd het Dream Centre in Mamfe opgeleverd, waar elk jaar 480 kinderen naar 

school kunnen. Ook is na drie jaar hard samenwerken het gerenoveerde schoolgebouw in Nkeng 

helemaal af én opgeleverd, inclusief nieuwe toiletten en twee extra klaslokalen. In Kake II ging 

eindelijk water stromen wat heugelijk gevierd werd. Én projectmedewerker in Kameroen Emilia 

trouwde.   

 

Events 

 

Ini 2015 stonden we de Dag van het Levenslied in Nijmegen, Soenda (gastenlijst), Amsterdam Open 

Air (gastenlijst, camping en silent disco), Zomerkriebels, Lazy Sunday Afternoon, de UIT Week 

(koffie en ijskoffie), Shoeless, Mysteryland (Saloon en koffiebarren), Smeerboel, Stekker en 

Cultfest.  

 

Extra leuk: dit jaar vond ook het eerste LiveBuild event in Kameroen plaats! DJ Roog en Ferri 

Somogyi stonden samen met lokale DJ’s achter de draaitafel, er was een modeshow en optreden 

van Kameroense zangers.  

 

Ons portfolio breidden we daarnaast verder uit met enkele creatieve concepten. Zo deden we de 

aankleding en styling van culturele strandtent Dok Amsterdam en ondersteunden we ons eerste 

burgerinitiatief, om Schalkhaar te helpen naar een sterker dorp.  

 

Tot slot vond er weer een prachtige jubileum editie (de vijfde alweer!) plaats van 24uur LiveBuild, 

waarmee € 8.528 werd opgehaald, dankzij onder andere instores concerten, Tijdelijke Kunst 

http://www.livebuild.org/fotos-water-in-kake-ii/
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Winkel, benefietdiner, Pecha Kucha avond en feesten.  

 

Ook de geliefde Afsluitrace werd voor de vijfde keer georganiseerd en telde maar liefst 72 

wielrenners, die samen zorgen voor €11.597 voor onze waterprojecten! 

 

Eén ding is duidelijk: 2015 was een prachtig jaar.  

 

 



Stichting Livebuild
Utrecht

Financieel verslag over boekjaar 2015
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Aan het bestuur van
Stichting Livebuild
Bemuurde Weerd WZ 3
3513 BH  Utrecht

Epe, 7 september 2017 

Geacht bestuur

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverkla-
ring.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Livebuild te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Livebuild.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Epe, 7 september 2017

vhm | accountants & belastingadviseurs B.V.

M.H.Y. van den Bossche AA RB
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Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 08 augustus 2007, verleden door notaris mr. W.P.M. Brantjes werd de Stichting LiveBuild per
genoemde datum opgericht.

Activiteiten

LiveBuild gelooft dat iedereen de kracht heeft om het leven van zichzelf en anderen te verbeteren. Daarom
ondersteunt LiveBuild in zowel Kameroen als Nederland mensen om hun eigen talenten te ontwikkelen en zo bij te
dragen aan een meer gelijkwaardige wereld. Dat doen we onder meer door dorpen te ondersteunen hun waterbedrijf
op te zetten of hun school te verbeteren en door in samenwerking met allerlei partners acties en evenementen op te
zetten.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2015 2014 Verschil
€ % € % € %

Baten 341.154 100,0 328.494 100,0 12.660 3,9

Lasten -142.523 -41,8 -49.755 -15,1 -92.768 -186,4

Brutowinst 198.631 58,2 278.739 84,9 -80.108 -28,7

Personeelskosten 112.777 33,1 94.224 28,7 18.553 19,7
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 3.044 0,9 3.756 1,1 -712 -19,0

Huisvestingskosten 16.435 4,8 12.531 3,8 3.904 31,2

Talentontwikkeling 4.164 1,2 3.304 1,0 860 26,0

Projectkosten Kameroen 72.950 21,4 112.735 34,3 -39.785 -35,3

Kantoorkosten 5.202 1,5 5.620 1,7 -418 -7,4

Algemene kosten 7.434 2,2 2.617 0,8 4.817 184,1

Som der bedrijfslasten 222.006 65,1 234.787 71,4 -12.781 -5,4

Bedrijfsresultaat -23.375 -6,9 43.952 13,5 -67.327 -153,2

Financiële baten en lasten -2.772 -0,8 -1.465 -0,4 -1.307 -89,2

Netto resultaat -26.147 -7,7 42.487 13,1 -68.634 -161,5
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Resultaatanalyse

2015
€ €

Resultaatverhogend

Lagere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 712
Lagere projectkosten kameroen 39.785
Lagere kantoorkosten 418

40.915

Resultaatverlagend

Lagere brutowinst 80.108
Hogere personeelskosten 18.553
Hogere huisvestingskosten 3.904
Hogere talentontwikkeling 860
Hogere algemene kosten 4.817
Lagere financiële baten en lasten 1.307

109.549

Daling van het resultaat 68.634
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2015 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 23.984 45.174
Liquide middelen 20.720 16.189

44.704 61.363

Kortlopende schulden -25.007 -18.582

Liquiditeitssaldo
19.697 42.781

Voorraden en onderhanden werk 12.452 6.900

Werkkapitaal
32.149 49.681

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 4.250 4.424
Financiële vaste activa 2.788 2.788

7.038 7.212

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 39.187 56.893

Financiering

Stichtingsvermogen 39.187 56.893
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 7 september 2017
Stichting Livebuild, Utrecht

Bestuursverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap. Tevens is deze beschikbaar gesteld op de website
van Stichting LiveBuild: http://www.livebuild.org/jaarverslagen/.

Utrecht, 07 september 2017
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Stichting Livebuild, Utrecht

Balans per 31 december 2015 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 4.250 4.424

Financiële vaste activa 2.788 2.788

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Grond- en hulpstoffen 2 12.452 -
Vooruitbetaald op voorraden - 6.900

12.452 6.900

Vorderingen
Handelsdebiteuren 3 15.756 15.571
Overlopende activa 4 8.228 29.603

23.984 45.174

Liquide middelen 5 20.720 16.189

64.194 75.475
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31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 6 

Bestemmingsreserve 2.000 2.000
Continuïteitsreserve 12.500 12.500
Bestemmingsfonds 53.087 44.646
Overige reserve 7 -28.400 -2.253

39.187 56.893

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

8 

2.283 6.148
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

9 

5.719 3.443
Overige schulden en overlopende passiva 10 17.005 8.991

25.007 18.582

64.194 75.475
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Stichting Livebuild, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2015 

2015 2014
€ € € €

Baten 11 341.154 328.494
Lasten 12 -142.523 -49.755

Brutowinst 198.631 278.739

Lasten
Personeelskosten 13 107.917 90.050
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

14 

3.044 3.756
Overige personeelskosten 15 4.860 4.174
Huisvestingskosten 16 16.435 12.531
Talentontwikkeling 17 4.164 3.304
Projectkosten Kameroen 18 72.950 112.735
Kantoorkosten 19 5.202 5.620
Algemene kosten 20 7.434 2.617

Som der bedrijfslasten 222.006 234.787

Bedrijfsresultaat -23.375 43.952

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

21 

- 643
Rentelasten en soortgelijke kosten 22 -2.772 -2.108

Financiële baten en lasten -2.772 -1.465

Netto resultaat -26.147 42.487
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2015
€ €

Kasstroomoverzicht over 2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -23.375

Aanpassingen voor

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.044
Mutaties reserveringen 8.441

11.485

Verandering in werkkapitaal

Mutatie voorraden en onderhanden werk -5.552
Mutatie vorderingen 21.190
Kortlopende schulden (exclusief banken) 6.425

22.063

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.173

Betaalde interest -2.772

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.401

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -2.870

Mutatie geldmiddelen 4.531
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 7 september 2017
Stichting Livebuild, Utrecht

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Algemene grondslagen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is opgesteld in €.

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

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Grondslagen voor de waardering van activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Vlottende activa 

Voorraden 

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder
toepassing van de FIFO-methode  of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de
kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde
indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne
logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 7 september 2017
Stichting Livebuild, Utrecht

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van passiva 

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Som der bedrijfslasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Livebuild, Utrecht

Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2015

Aanschaffingswaarde 21.997
Cumulatieve afschrijvingen -17.573

Boekwaarde per 1 januari 2015 4.424

Mutaties 

Investeringen 2.870
Afschrijvingen -3.044

Saldo mutaties -174

Stand per 31 december 2015

Aanschaffingswaarde 24.867
Cumulatieve afschrijvingen -20.617

Boekwaarde per 31 december 2015 4.250

Financiële vaste activa

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Overige vorderingen

Borgstellingen 2.788 2.788
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2015 31-12-2014
€ €

2  Grond- en hulpstoffen

Vooraad koffie 12.452 -

De voorraad is opgenomen conform de opgaaf van het bestuur. 

3  Handelsdebiteuren

Debiteuren 15.756 15.571

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.  

4  Overlopende activa

Nog te ontvangen posten 7.928 21.031
Diverse leningen 300 700
Vooruitbetaalde kosten - 7.872

8.228 29.603

5  Liquide middelen

ABN AMRO 18.714 14.183
Kas 1.878 1.878
Diverse banken 128 128

20.720 16.189
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6  Stichtingsvermogen

Bestemmings-
reserve

Continuïteitsre
serve

Bestemmings-
fonds

Overige reser-
ve

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2015
2.000 12.500 44.646 -2.253 56.893

Uit resultaatverdeling - - - -26.147 -26.147
Kosten ten laste van reserve - - 8.441 - 8.441

Stand per 31 december 2015 2.000 12.500 53.087 -28.400 39.187

2015 2014
€ €

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 2.000 2.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 2.000 2.000

De bestemmingsreserve kan alleen worden aangewend voor de hoofddoelstelling van de stichting. 
De dotatie over het boekjaar betreffen baten die door het bestuur zijn toegewezen aan de hoofddoelstelling van de
stichting. De onttrekkingen in het boekjaar hebben betrekking op de bestedingen aan de hoofddoelstelling. 

2015 2014
€ €

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 12.500 12.500
Mutaties - -

Stand per 31 december 12.500 12.500

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de
stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
De continuïteitsreserve is zo berekend dat bij staking van de acviteiten aan de huur-, salaris- en overige
verplichtingen kan worden voldaan. 

                                                                          
16



Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 7 september 2017
Stichting Livebuild, Utrecht

2015 2014
€ €

Bestemmingsfonds 
Stand per 1 januari 44.646 30.441
Mutatie 8.441 14.205

Stand per 31 december 53.087 44.646

Het bestemmingsfonds kan uitsluitend worden aangewend voor de hoofddoelstelling van de stichting.
De reden van de beperking is dat donateurs hebben aangegeven hun donati es aan de hoofddoelstelling te
besteden. 

2015 2014
€ €

7  Overige reserve

Stand per 1 januari -2.253 -44.740
Uit resultaatverdeling -26.147 42.487

Stand per 31 december -28.400 -2.253

Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014
€ €

8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.283 6.148

9  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.434 2.326
Omzetbelasting 3.285 1.117

5.719 3.443

10  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen op voorraden 5.144 -
Vakantiegeld 4.571 3.665
Accountantskosten 3.180 -
Nettolonen 2.860 -
Leningen t.b.v. LiveBuild Experience 1.250 5.000
Nog te betalen posten - 326

17.005 8.991
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014
€ €

11  Baten

Evenementen en festivals 169.423 76.324
Fondsenwerving: Projectbijdragen fondsen 63.732 110.737
Fondsenwerving: Donaties 57.952 91.304
Evenementen in eigen beheer 24.460 22.851
Experience programma 13.448 24.106
Omzet koffie 10.091 -
Acties 2.048 3.172

341.154 328.494

12  Lasten

Fondsenwerving 64.864 422
Evenementen en festivals 27.977 30.317
Inkoopkosten koffie 22.537 53
Experience programma 13.705 11.618
Evenementen in eigen beheer 11.290 7.187
Acties 2.150 158

142.523 49.755

13  Personeelskosten

Lonen en salarissen 91.485 76.277
Sociale lasten en pensioenlasten 16.432 13.773

107.917 90.050

Lonen en salarissen

Salarissen 93.579 76.738
Mutatie vakantiegeldreservering 906 -640
Stagevergoeding - 179

94.485 76.277
Doorberekende brutolonen en -salarissen -3.000 -

91.485 76.277

Gemiddeld aantal werknemers

2015
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2,90
2014

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 2,70
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2015 2014
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Premies werknemersverzekeringen 16.432 13.773

14  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2015 2014
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 3.044 3.756

15  Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 2.946 2.298
Netwerkbijeenkomsten & conferenties 833 363
Overige kostenvergoedingen 690 840
Ziekengeldverzekering 391 666
Gratificaties - 7

4.860 4.174

16  Huisvestingskosten

Betaalde huur 17.084 12.542
Huur opslag 7.311 4.861
Schoonmaakkosten 530 309
Ontvangen huur -8.490 -5.181

16.435 12.531

17  Talentontwikkeling

Trainingen, workshops en bijeenkomsten 2.417 1.236
Vrijwilligersdag 998 1.397
World Cafe 426 491
Netwerkbijeenkomsten en conferenties 273 -
Bootcamp 50 180

4.164 3.304

18  Projectkosten Kameroen 

Dream Center 16.400 48.838
Kake 13.000 19.518
Sanyar & Bassee 12.700 1.100
Small Ekombe 8.000 -
Lobange 7.800 87
Chip 7.300 17.600
Manganjo 7.000 12.500
Ntisaw 750 -
GS Mbah - 10.092
Nkeng - 3.000

72.950 112.735
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2015 2014
€ €

19  Kantoorkosten

Kosten automatisering 1.305 1.926
Communicatiekosten 1.214 751
Kantoorbenodigdheden 577 261
Telefoon- en faxkosten 317 2.278
Incassokosten - 30
Overige kantoorkosten 1.789 374

5.202 5.620

20  Algemene kosten

Accountantskosten 3.180 -
Assurantiepremie 1.582 1.096
Niet-verrekenbare BTW op kosten 1.485 -
Abonnementen en contributies 416 309
Notariskosten 345 -
Overige algemene kosten 246 -
Kosten boekhouding 180 12
Advieskosten - 1.200

7.434 2.617

Financiële baten en lasten

21  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten - 643

22  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 2.541 2.108
Rente en kosten Belastingdienst 231 -

2.772 2.108

Utrecht, 7 september 2017

M. Bakker - Hart S. Wijnhorst B. Gepkens
Voorzitter bestuur Secretaris Penningmeester
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Overige gegevens

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Livebuild binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft
aan de jaarrekening en het bestuursverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

                                                                          
21


