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Staat van Baten en Lasten over 2015/2016 [1e (verlengde) boekjaar]
Werkelijk

Begroot
€

€

7.120

7.000

-6.000
1.120

-6.000
1.000

7.026

7.000

-6.365
661

-6.500
500

-1.280

200
1.000
-1.200

Resultaat

501

300

Resultaatbestemming :
Nog beschikbaar van giften 2016 (in 2017 zoveel mogelijk uit te keren)
Toevoeging aan overige reserves

501

300

Toegerekend aan het jaar 2015:
Ontvangen Giften uit eigen fondsenwerving
Besteding aan doelstellingen:
Stichting Heppie voor kinderen
Stichting VUMC Fonds (tegen ziekte Alzheimer)
Stichting Brooke Hospital for Animals
IFAW (International Fund for Animal Welfare)
Stichting Dierennood

1.500
1.000
2.000
1.000
500

Nog beschikbaar van giften 2015
Toegerekend aan het jaar 2016:
Ontvangen Giften uit eigen fondsenwerving
Besteding aan doelstellingen:
Stichting Heppie voor kinderen
Stichting VUMC Fonds (tegen ziekte Alzheimer)
Dutch CAA Foundation (tegen hersenziekte)
IFAW (International Fund for Animal Welfare)
Stichting A.L.S. (spierziekte)
Stichting Vrienden van Alyn Hospital in Israel
Edinburgh Lothians Health Foundation in Schotland
Voedselbank

1.500
1.500
1.000
500
1.000
400
60
405

Nog beschikbaar van giften 2016
Algemene kosten van de stichting
Bankkosten
Vergoedingen aan bestuur en vrijwilligers
Eenmalige kosten opzetten website
Kosten fondsenwerving

160
1.120
-

Opgesteld en goedgekeurd door het Bestuur, op 22 juni 2017 te Rotterdam.
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Balans per 31 december 2016 [1e (verlengde) boekjaar]
31-12-2016
Vlottende Activa
Bank

501

Passiva
Reserves en vermogen
Vrij besteedbare reserves

501

Opgesteld en goedgekeurd door het Bestuur, op 22 juni 2017 te Rotterdam.
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Algemeen
Oprichting
Stichting Care for All is opgericht op 8 oktober 2015 en heeft de ANBI status.
Activiteiten en doelstellingen
Het bevorderen van het welzijn van kinderen wereldwijd en dieren, door financiële
ondersteuning van projecten. Financieel ondersteunen van onderzoek en
behandeling van ziektes.

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. Tenzij anders is
vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Vergelijkende cijfers
Er zijn geen vergelijkende cijfers vanwege het feit dat 2015-2016 het eerste boekjaar is van de
stichting.
Eigen vermogen
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting.
Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als Continuiteitsreserve of als Vastgelegd
vermogen in het kader van de doelstelling wordt dit gepresenteerd als Vrij besteedbaar voor de
doelstelling.
Donaties, schenkingen en deelnamegelden
De inkomsten zijn de opbrengsten uit donaties, schenkingen, deelnamegelden en andere inkomsten,
die toe te kennen zijn aan het desbetreffende boekjaar. Donaties worden verantwoord in het jaar
waarin de donaties zijn toegekend. Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun
oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze voorzienbaar zijn.

Kosten fondsenwerving en doorbelastingen
Deze kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben en
worden doorbelast naar eerdergenoemde activiteiten op basis van de inzet van de
diverse medewerkers.
Direct aan categorieën toewijsbare kosten zijn als zodanig opgenomen.
Werknemers
Er zijn geen werknemers in de stichting werkzaam.
Beloning en transacties met bestuurders:
Er zijn aan leden van het bestuur geen beloningen, leningen, voorschotten of garanties verstrekt,
anders dan in de jaarrekening is opgenomen.

