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               Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië

               het Bestuur

               p/a Vivaldiweg 58

               3752HC   BUNSCHOTEN

Referentie: 1000171                Bunschoten, 20-05-2015

Betreft:      jaarrekening 2014

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Help de Kinderen van Orhei te

Moldavië te Bunschoten gecontroleerd. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken

van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk

Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te

verstrekken. 

De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het

boekjaar 2014.       

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2014 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting

Help de Kinderen van Orhei te Moldavië per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder

dossiernummer 41190636.

De directie wordt gevoerd door:

- Eric Jansen (Voorzitter)

- Andre van Oort (Coördinator Causeni)

- Wouter Veldhuizen (PR & Communicatie)

- Ru Koelewijn (Manager Transport)

- Gijs Heek (Penningmeester)

- Roel de Graaf (Vice-Voorzitter, Coördinator)

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.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 58.359 100,0% 76.602 100,0%

Activiteitenlasten 35.514 60,9% 63.661 83,1%

Bruto exploitatieresultaat 22.845 39,1% 12.941 16,9%

Huisvestingskosten 240 0,4% 2.959 3,9%

Verkoopkosten 6.637 11,4% 6.176 8,1%

Autokosten 2.575 4,4% 2.982 3,9%

Kantoorkosten 846 1,4% 1.544 2,0%

Algemene kosten 126 0,2% 126 0,2%

Beheerslasten 10.424 17,8% 13.787 18,1%

Exploitatieresultaat 12.421 21,3% -846 -1,2%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 430 0,7% 275 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -0,4% -804 -1,0%

Som der financiële baten en lasten 191 0,3% -529 -0,6%

Resultaat 12.612 21,6% -1.375 -1,8%

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 155

Daling van:

Activiteitenlasten 28.147

Huisvestingskosten 2.719

Autokosten 407

Kantoorkosten 698

Rentelasten en soortgelijke kosten 565

32.691

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 18.243

Stijging van:

Verkoopkosten 461

18.704

Stijging resultaat 13.987

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20132014

Het resultaat 2014 is ten opzichte van 2013 gestegen met € 13.987,--. De ontwikkeling van het resultaat

2014 ten opzichte van 2013 kan als volgt worden weergegeven:
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1.3 Resultaatvergelijking Begroting

€ % € %

Baten 58.359 100,0% 29.500 100,0%

Activiteitenlasten 35.514 60,9% 26.490 89,8%

Bruto exploitatieresultaat 22.845 39,1% 3.010 10,2%

Huisvestingskosten 240 0,4% 600 2,0%

Verkoopkosten 6.637 11,4% 3.500 11,9%

Autokosten 2.575 4,4% 3.050 10,3%

Kantoorkosten 846 1,4% 675 2,3%

Algemene kosten 126 0,2% - 0,0%

Beheerslasten 10.424 17,8% 7.825 26,5%

Exploitatieresultaat 12.421 21,3% -4.815 -16,3%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 430 0,7% 400 1,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -0,4% -300 -1,0%

Som der financiële baten en lasten 191 0,3% 100 0,4%

Resultaat 12.612 21,6% -4.715 -15,9%

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 28.859

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30

Daling van:

Huisvestingskosten 360

Autokosten 475

Rentelasten en soortgelijke kosten 61

29.785

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Activiteitenlasten 9.024

Verkoopkosten 3.137

Kantoorkosten 171

Algemene kosten 126

12.458

Stijging resultaat 17.327

Het resultaat 2014 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 17.327,--. De ontwikkeling van het

resultaat 2014 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

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.

2014 Begroting 2014
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 4.120 4.199

Liquide middelen 78.795 48.275

Liquiditeitssaldo 82.915 52.474

Af: kortlopende schulden 24.642 6.812

Werkkapitaal 58.273 45.662

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 336 336

336 336

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 58.609 45.998

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 58.609 45.998

58.609 45.998

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 2014 ten opzichte van 31 december 2013

gestegen met € 12.611,--.

31 december 201331 december 2014
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2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 191 191

Vervoermiddelen 145 145

336 336

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 320 450

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.213 3.213

Overlopende activa 587 536

4.120 4.199

Liquide middelen 78.795 48.275

Totaal activazijde 83.251 52.810

31 december 2014 31 december 2013
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2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 42.609 29.998

Bestemmingsreserves 16.000 16.000

58.609       45.998       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 3.370 -1.773

Overige schulden 21.272 7.684

Overlopende passiva - 901

24.642 6.812

Totaal passivazijde 83.251 52.810

31 december 2014 31 december 2013
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2.2  Staat van baten en lasten over 2014

2014 Begroting

 2014

2013

€ € €

Subsidiebaten 615 600 -

Sponsorbijdragen 15.592 8.900 31.478

Giften en baten uit fondsenwerving 42.152 20.000 45.124

Baten 58.359 29.500 76.602

Inkoopwaarde geleverde producten 35.514 26.490 63.661

Activiteitenlasten 35.514 26.490 63.661

Bruto exploitatieresultaat 22.845 3.010 12.941

Huisvestingskosten 240 600 2.959

Verkoopkosten 6.637 3.500 6.176

Autokosten 2.575 3.050 2.982

Kantoorkosten 846 675 1.544

Algemene kosten 126 - 126

Beheerslasten 10.424 7.825 13.787

Exploitatieresultaat 12.421 -4.815 -846

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 430 400 275

Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -300 -804

Som der financiële baten en lasten 191 100 -529

Resultaat uit gewone exploitatie 12.612 -4.715 -1.375

Resultaat 12.612 -4.715 -1.375

 - 11 -



Stichting Help de Kinderen van Orhei te Moldavië te Bunschoten  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Vervoermiddelen 20 %

Afschrijvingspercentages:

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.

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'.

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.

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.

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

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

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

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 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.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

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.

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, welke gelijk is aan de nominale waarde.

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 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.

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

nominale waarde.

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.

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.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Activiteitenlasten

Financiële baten en lasten

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

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

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4  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

Vordering R. Ciobanu

Stand per 1 januari - 650

Aflossing boekjaar - -650

Stand per 31 december - -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 320 450

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.213 3.213

Omzetbelasting

Omzetbelasting voorgaande jaren 3.213 3.213

Overlopende activa

Transitoria 157 283

Te ontvangen rente 430 253

587 536
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2.4  Toelichting op de balans

Liquide middelen

ING 7488680 (R/C) 7.423 9.591

Rabobank 3114.63.509 11.323 6.568

ING 7488680 (Spaarrekening) 60.000 32.000

Kas 49 116

78.795 48.275
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 29.998 31.373

Exploitatieresultaat 12.611 -1.375

Stand per 31 december 42.609 29.998

Bestemmingsreserves

Reserve Kinderdagcentrum 16.000 16.000

Reserve Bouwproject Gratia

Stand per 1 januari - 18.000

Af: kosten ten laste van bestemmingsreserve - -18.000

Stand per 31 december - -

Reserve Kinderdagcentrum

Stand per 31 december 16.000 16.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 3.370 -1.773

Overige schulden

Reserve jongerenreis 5.086 347

Reserve Gezinsmasters 16.186 7.337

21.272 7.684

Overlopende passiva

Transitoria - 901
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 Begroting 

2014

2013

€ € €

Subsidiebaten

Subsidiebaten Gemeente Bunschoten 615 600 -

Sponsorbijdragen

Giften (Algemeen) 15.592 8.900 31.478

Giften en baten uit fondsenwerving

Collecten 11.724 10.000 12.221

Diaconale actie 19.958 - 21.906

Vrienden van Orhei 6.120 10.000 8.020

Reiskosten 4.350 - 2.365

Transport - - 612

42.152 20.000 45.124

Inkoopwaarde geleverde producten

Kosten salaris Gregory (Orhei) - 1.200 600

Projectkosten (Gratia) 33.975 18.600 81.195

Transportkosten 1.539 6.690 -134

Af: kosten ten laste van bestemmingsreserves - - -18.000

35.514 26.490 63.661

Huisvestingskosten

Kleine aanschaffingen 185 - -

Onderhoud onroerend goed - - 255

Gas, water en electra 55 600 2.431

Vaste lasten onroerend goed - - 273

240 600 2.959

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 250 -

Representatiekosten 338 - 88

Reis- en verblijfkosten 6.299 2.500 6.088

Overige verkoopkosten - 750 -

6.637 3.500 6.176
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 Begroting 

2014

2013

€ € €

Autokosten

Brandstoffen 450 500 337

Reparatie en onderhoud 217 1.000 658

Verzekering 313 350 420

Motorrijtuigenbelasting 1.595 1.200 1.567

2.575 3.050 2.982

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 5 100 592

Portikosten 257 100 90

Kantine en keukenkosten 117 - 185

Telecommunicatie - 200 152

Contributies en abonnementen 467 275 525

846 675 1.544

Algemene kosten

Zakelijke verzekeringen 126 - 126

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 430 400 275

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 239 300 804
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3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

3.2  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2014 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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3.3 Controleverklaring
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