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               Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië

               het Bestuur

               Oosterzate 5

               3752GC  BUNSCHOTEN

Referentie: 1000171                Bunschoten, 23-08-2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Opdracht

Bevestiging

Voor de controleverklaring, zie de bijlage 3.1 bij deze jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 17-03-1997 werd de stichting Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië per

genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190636.

De doelstelling van Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië wordt in artikel Artikel 2 van de

statuten als volgt omschreven:

"1. Het ontplooien van evangelisatie activiteiten alsmede het verlenen van financiële en materiële hulp aan

kansarme minderjarigen en volwassen mensen die verblijven in Moldavië.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten, die voor

het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, zoals het houden van lezingen, het verstrekken van

informatie en dergelijke.

4. Mensen die in een kansarme situatie verkeren en woonachtig zijn in Moldavië alle benodigde

ondersteuning geven die bijdragen aan de daadkracht van de stichting."        

De directie wordt gevoerd door:

- Roel de Graaf (Voorzitter, Coördinato)

- Andre van Oort (Coördinator Causeni)

- Roel Nicolai (PR & Communicatie)

- Ru Koelewijn (Manager Transport)

- Roelof Muijs (Penningmeester)

- Jaco van der Zijden (Algemeen bestuurslid)

- Ina Niculita (Algemeen bestuurslid)

- Margreet Huijgen (Algemeen bestuurslid)        
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 75.664 100,0% 55.686 100,0%

Activiteitenlasten 55.438 73,3% 36.636 65,8%

Bruto exploitatieresultaat 20.226 26,7% 19.050 34,2%

Huisvestingskosten 246 0,3% - 0,0%

Verkoopkosten 1.786 2,4% 7.052 12,7%

Autokosten 2.173 2,9% 2.349 4,2%

Kantoorkosten 1.164 1,5% 780 1,4%

Algemene kosten 383 0,5% 359 0,6%

Beheerslasten 5.752 7,6% 10.540 18,9%

Exploitatieresultaat 14.474 19,1% 8.510 15,3%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 205 0,3% 205 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -527 -0,7% -528 -1,0%

Som der financiële baten en lasten -322 -0,4% -323 -0,6%

Resultaat 14.152 18,7% 8.187 14,7%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 19.978

Daling van:

Verkoopkosten 5.266

Autokosten 176

Rentelasten en soortgelijke kosten 1

25.421

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Activiteitenlasten 18.802

Huisvestingskosten 246

Kantoorkosten 384

Algemene kosten 24

19.456

Stijging resultaat 5.965

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20162017

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gestegen met € 5.965. De ontwikkeling van het resultaat 2017

ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 75.664 100,0% 82.000 147,3%

Activiteitenlasten 55.438 73,3% 62.700 112,6%

Bruto exploitatieresultaat 20.226 26,7% 19.300 34,7%

Huisvestingskosten 246 0,3% 500 0,9%

Verkoopkosten 1.786 2,4% 1.000 1,8%

Autokosten 2.173 2,9% 2.950 5,3%

Kantoorkosten 1.164 1,5% 625 1,1%

Algemene kosten 383 0,5% - 0,0%

Beheerslasten 5.752 7,6% 5.075 9,1%

Exploitatieresultaat 14.474 19,1% 14.225 25,6%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 205 0,3% 400 0,7%

Rentelasten en soortgelijke kosten -527 -0,7% -250 -0,5%

Som der financiële baten en lasten -322 -0,4% 150 0,2%

Resultaat 14.152 18,7% 14.375 25,8%

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2017 Begroting 2017
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Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië te Bunschoten  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Activiteitenlasten 7.262

Huisvestingskosten 254

Autokosten 777

8.293

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 6.336

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 195

Stijging van:

Verkoopkosten 786

Kantoorkosten 539

Algemene kosten 383

Rentelasten en soortgelijke kosten 277

8.516

Daling resultaat 223

Het resultaat 2017 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 223. De ontwikkeling van het resultaat

2017 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.186 3.311

Liquide middelen 101.777 92.308

Liquiditeitssaldo 102.963 95.619

Af: kortlopende schulden 21.660 28.469

Werkkapitaal 81.303 67.150

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 336 336

336 336

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 81.639 67.486

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 81.639 67.486

81.639 67.486

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016

gestegen met € 14.153.

31 december 201631 december 2017
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 191 191

Vervoermiddelen 145 145

336 336

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 200 2.950

Overige vorderingen 424 -

Overlopende activa 562 361

1.186 3.311

Liquide middelen 101.777 92.308

Totaal activazijde 103.299 95.955

31 december 2017 31 december 2016
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2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 24.063 48.486

Bestemmingsreserves 57.576 19.000

81.639       67.486       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 3.302

Overige schulden 21.660 25.167

21.660 28.469

Totaal passivazijde 103.299 95.955

31 december 2017 31 december 2016
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2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 Begroting

 2017

2016

€ € €

Sponsorbijdragen - 22.000 8.619

Giften en baten uit fondsenwerving 75.664 21.000 39.350

Baten met bijzondere bestemming - 39.000 3.000

Overige baten - - 4.717

Baten 75.664 82.000 55.686

Projectkosten 55.438 62.700 36.636

Activiteitenlasten 55.438 62.700 36.636

Bruto exploitatieresultaat 20.226 19.300 19.050

Huisvestingskosten 246 500 -

Verkoopkosten 1.786 1.000 7.052

Autokosten 2.173 2.950 2.349

Kantoorkosten 1.164 625 780

Algemene kosten 383 - 359

Beheerslasten 5.752 5.075 10.540

Exploitatieresultaat 14.474 14.225 8.510

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 205 400 205

Rentelasten en soortgelijke kosten -527 -250 -528

Som der financiële baten en lasten -322 150 -323

Resultaat 14.152 14.375 8.187

Resultaat 14.152 14.375 8.187

Bestemming resultaat:

Reserve Gratia III 38.576 - 2.000

Reserve Merchandising - - 1.000

38.576 - 3.000
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 14.474

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 2.125

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -6.809

-4.684

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.790

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 205

Rentelasten en soortgelijke kosten -527

-322

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.468

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie stichtingskapitaal -24.423

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -24.423

Mutatie geldmiddelen -14.955

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 116.732

Mutatie geldmiddelen -14.955

Stand per 31 december 101.777

2017

 - 13 -



Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië te Bunschoten  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De waardering van activa en passiva vindt 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.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië, statutair gevestigd te Bunschoten is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190636.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië te Bunschoten  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Vervoermiddelen 20 %

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Afschrijvingspercentages:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Machines en 

installaties

Inventaris Vervoer-

middelen

€ € € €

Aanschafwaarde - - 720 145

Cumulatieve afschrijvingen - - -529 -

Boekwaarde per 1 januari - - 191 145

Aanschafwaarde - - 720 145

Cumulatieve afschrijvingen - - -529 -

Boekwaarde per 31 december - - 191 145

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 200 2.950

Overige vorderingen

Werkkapitaal Ruslan 424 -

Overlopende activa

Transitoria 357 156

Te ontvangen rente 205 205

562 361

Liquide middelen

ING 7488680 (R/C) 20.345 19.498

Rabobank 3114.63.509 7.183 1.061

ING 7179123 281 1.411

Rabobank 3180.60.33.80 13.710 10.000

ING 7488680 (Spaarrekening) 60.205 60.289

Kas 53 49

101.777 92.308

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië te Bunschoten  

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 48.487 43.300

Exploitatieresultaat 14.152 8.186

Mutatie bestemmingsreserve -38.576 -3.000

Stand per 31 december 24.063 48.486

Bestemmingsreserves

Reserve Gratia III 56.576 18.000

Reserve Merchandising 1.000 1.000

57.576 19.000

Reserve Gratia III

Stand per 1 januari 18.000 16.000

Bestemming resultaat boekjaar 38.576 2.000

Stand per 31 december 56.576 18.000

Reserve Merchandising

Stand per 1 januari 1.000 -

Bestemming resultaat boekjaar - 1.000

Stand per 31 december 1.000 1.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren - 3.302

Overige schulden

Reserve Gezinsmasters 21.660 25.167
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Sponsorbijdragen

Sponsorbijdragen - 22.000 8.619

Giften en baten uit fondsenwerving

Collecten 10.700 8.000 8.361

Mailingacties 1.318 3.000 9.813

Giften 47.532 - 3.913

Vrienden van Orhei 8.600 10.000 6.950

Bijdrage reis/verblijfskosten 4.955 - 7.858

Projecten 2.559 - 1.975

Geef aan kinderen van Moldavië - - 480

75.664 21.000 39.350

Baten met bijzonder bestemming

Merchandising - - 1.000

Project Gratia III - 39.000 2.000

- 39.000 3.000

Overige baten

Overige baten - - 4.717

Projectkosten

Kosten salaris Gregory (Orhei) - 1.200 -

Projectkosten (Gratia) 51.977 57.500 33.921

Transportkosten 3.345 4.000 2.715

Diverse projectkosten 116 - -

55.438 62.700 36.636

Huisvestingskosten

Kleine aanschaffingen 177 - -

Onderhoud onroerend goed 69 - -

Gas, water en electra - 500 -

246 500 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.653 1.000 6.941

Representatiekosten 133 - 111

1.786 1.000 7.052

Autokosten

Brandstoffen 100 500 190
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Reparatie en onderhoud 150 500 227

Verzekering 313 350 313

Motorrijtuigenbelasting 1.610 1.600 1.619

2.173 2.950 2.349
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 200 35

Portikosten 830 100 104

Kantine en keukenkosten 13 - -

Telecommunicatie 236 100 405

Kosten automatisering 85 - 236

Contributies en abonnementen - 225 -

1.164 625 780

Algemene kosten

Zakelijke verzekeringen 127 - 127

Overige algemene kosten 256 - 232

383 - 359

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 205 400 205

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 527 250 528
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3.1  Controleverklaring

Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië

het Bestuur

Oosterzate 5

3752GC  Bunschoten

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 het 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij

onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Help de Kinderen van Orhei te

Moldavië te Bunschoten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en

de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de

door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de

jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne

beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Beekhuis Registeraccountants

Drs. B.H. Beekhuis RA

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië per 31 december 2017 en van het resultaat

over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Registeraccountant

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken

naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW

vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
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