Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting IKEA Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 2 4 2 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Dellaertweg 9G, 2316WZ Leiden

Telefoonnummer

0 7 1 5 2 4 0 4 0 0

E-mailadres

info@ikeafoundation.org

Website (*)

www.ikeafoundation.org

RSIN (**)

8 1 5 7 6 8 1 9 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Natuur en milieu
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

India, Bangladesh, Indonesië, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Rwanda, Brazilië, Europa, VS
4 7

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Johan Kuylenstierna

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Jonas Kamprad, Peter Kamprad, Anders Moberg, Sten Palmquist

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De hoofddoelstelling van de IKEA Foundation is het leven te verbeteren van kinderen
die in armoede moeten opgroeien. We doen dit door programma's te ondersteunen die
families helpen hun levensstandaard te verhogen en die de aarde beschermen om een
betere toekomst te bieden aan de kinderen van vandaag en morgen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Om bovengenoemde doelstelling te realiseren ondersteunt de IKEA Foundation,
middels subsidies en donaties, programma's die binnen twee hoofdthema's vallen:
armoedebestrijding en klimaatverandering. Bij armoedebestrijding gaat het om
programma's die gezinnen ondersteunen productiever te worden en meer waarde en
inkomen voor hun activiteiten te krijgen. Hierbij moeten we denken aan o.a. initiatieven
op het gebied van regeneratieve en kringbouw landbouw, stimuleren van
milieuvriendelijk ondernemen, productief gebruik an hernieuwbare energie en
vluchtelingen integratie. Anderzijds draagt onze financiële ondersteuning bij aan het
behalen van klimaat doelstellingen (net zero in 2050). Hierbij richten we ons op
verschillende initiatieven zoals klimaatvriendelijke wetgeving, de uitstoot van
broeikasgassen in productieketens en investeringsportefeuilles te verminderen en het
realiseren van een milieubewustere gedragsverandering. Daarnaast werken we aan
effectievere rampenbestrijding. Met deze tweeledige focus hopen we op korte termijn
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een duurzame leefwijze mogelijk te
maken die op lange termijn resulteert in zowel een beter klimaat als meer welvaart.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de IKEA Foundation bestaan voornamelijk uit donaties van Stichting
INGKA Foundation. In 2020 heeft de IKEA Foundation geen donaties of legaten
ontvangen van derden. De IKEA Foundation heeft geen fondsenwervende activiteiten
ondernomen in 2020.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De hoofdactiviteiten van de IKEA Foundation bestaan uit het geven van subsities en
donaties aan onze partners met het doel hun lange termijn, holistische progamma's te
ondersteunen.

https://ikeafoundation.org/wp-content/uploads/2021/06/ANBI-discl
osure-2020-Stichting-IKEA-Foundation-final.pdf

Open

Het beloningsbeleid van de IKEA Foundation is gebaseerd op de erkenning en
beloning van ieders individuele bijdrage aan de organisatie. Bestuursleden krijgen
echter alleen onkosten vergoed.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://ikeafoundation.org/wp-content/uploads/2021/06/ANBI-discl
osure-2020-Stichting-IKEA-Foundation-final.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

1.352.631

€

1.418.026

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

1.352.631

€

1.418.026

Overige reserves

€

9.790.304

€

9.790.304

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€ 19.482.259

€ 12.992.874

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

3.761.855

0

€ 23.244.114

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
€

9.790.304

9.790.304

Bestemmingsfondsen

€ 12.894.924

€ 14.450.000

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.911.517

€

2.022.767

Totaal

€ 24.596.745

0

+
€ 24.845.045

+
€ 24.596.745

+
€

0

€ 11.852.171

+

+

+
€ 26.263.071

+

https://ikeafoundation.org/wp-content/uploads/2021/06/ANBI-disclosure-2020-Stichting-IKEA-Foundation-final.pdf

+
€ 26.263.071
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

204.907.736

€

208.371.496

Giften

€

204.907.736

€

208.371.496

Financiële baten

€

-1.616.991

€

191.154

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
203.290.745

€

208.562.650

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

193.165.663

€

193.711.830

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

441.194

€

787.927

Personeelskosten

€

7.053.205

€

6.454.855

Huisvestingskosten

€

483.813

€

363.077

Afschrijvingen

€

-52.024

€

5.145.359

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

2.198.894

€

2.099.602

Som van de lasten

€

203.290.745

€

208.562.650

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De afschriijvingen in beide jaren hebben betrekking op impairment / fair value
adjustment van twee niet commerciele impact leningen.

url anbi doc

Open

