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Staat van Baten en Lasten 2018
Stichting MAGIC CARE

BATEN

2018

Sponsoring
Inkomsten Sponsoren
Sponsoring Projecten

€
€

16.126
3.845
€

21.491

€
Totaal van de Baten
LASTEN

Kosten Activiteiten
Goochelkosten

€

904

Goochelmaterialen

€

9.621

Promotiematerialen

€

195

Relatie- en representatie kosten

€

2.801

Lumpsum vergoedingen Bestuur

€

2.000

Reis- en verblijfkosten

€

6.119

Cursussen / Seminars

€

172

Sponsoring Particulieren
Vrienden van Magic Care

€
€

545
975

21.491

€
Overige Bedrijfskosten
Huur opslag materialen

€

1.868

Internet- en Web-site

€

372

Kantoorkosten en Drukwerk

€

1.819

21.812

Administratiekosten

€

138

Verzekeringspremies

€

91

Bankkosten

€

130

€

Totaal van de Lasten
Saldo Baten en Lasten
Per saldo een Last

€

€

4.418

26.230

4.739

Algemene toelichting
• Algemeen
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het ontwikkelen van goochelprogramma’s met een sterk
therapeutisch accent ten behoeve van kinderen die in moeilijkheden zijn geraakt door een
problematische thuissituatie, ziekte of handicap.
Sinds januari 2005 voert de Stichting Magic Care voorstellingen en workshops uit ten behoeve van
kwetsbare kinderen.
Een groep van momenteel circa veertig goochelaars maken deel uit van de Stichting Magic Care.
De activiteiten vinden plaats in jeugdinrichtingen, kinderziekenhuizen en speciale basisscholen,
alsmede in Brazilië voor een circusproject ten behoeve van Braziliaanse straatkinderen.
• Grondslagen van waardering
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatste aankoopprijzen.
• Resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de verkregen opbrengsten uit Sponsoring
en de kosten en andere lasten over het jaar.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden ontvangen Sponsorgelden die verkregen zijn in
het verslagjaar.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de Balans per 31 december 2018

•

Voorraden

Als voorraad is opgenomen een bedrag van € 1.000 als voorraad “Goochelmaterialen”
•

Liquide middelen

Dit betreft de bankrekening van de Stichting bij de ING-Bank
met rekeningnummer NL29.INGB.0005.3218.88 ten bedrage van € 9.562 .

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2018
•

Baten

Het totaal van de Baten in 2018 bedraagt € 21.491 welke geheel uit Sponsoring zijn verkregen.
Dit bedrag is onder te verdelen in “Inkomsten Sponsoren” € 16.126 , “Sponsoring Projecten” € 3.845
en “Sponsoring Particulieren” € 545 en “Vrienden van Magic Care” € 975,-.
•

Lasten

De Lasten zijn in totaal € 26.230 . Dit zijn de “Kosten Activiteiten” € 21.812 en de “Overige
Bedrijfskosten” € 4.418 .
•

Baten en Lasten per saldo

Het saldo van Baten en Lasten bedraagt negatief € 4.739 .
Daar het bedrag van de Lasten hoger is dan van de Baten, is hier sprake van een Last.

