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Aan het bestuur van
Stichting Kinderhulp Indonesië
Pekkendam 12
0181 HR Amsterdam

Sittard, september 2014

Geacht bestuur,

Hiermee berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Indonesië te Amsterdam
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Werkzaamheden
Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten
van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
Hoogachtend,

Drs J.C. Gruisen
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Algemeen

Oprichting
De Stichting is opgericht op 9 december 2003 voor notaris Mr. G. Strang te Amsterdam.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het in Indonesië verlenen van financiële hulp aan kindertehuizen en
organisaties die zich bezig houden met de hulpverlening aan en de scholing en opvoeding van
kinderen in de meest ruime zin van het woord.
ANBI-verklaring
De Belastingdienst heeft de Stichting Kinderhulp Indonesië op 20 september 2007 aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Belastingplicht vennootschapsbelasting
De Belastingdienst heeft op 31 december 2008 verklaart, dat de Stichting Kinderhulp Indonesië geen
belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting is.
Bestuur
Het bestuur bestond vanaf 1 januari 2012 uit:
L.J. Steenwinkel, voorzitter
Drs A.D. Boers, penningmeester
H.M. van Kleij-van der Schoor
K.J. Steenwinkel-van Hees
R. Meursing
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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JAARREKENING
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders is vermeld worden de
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Grondslagen voor de bepaling van baten en lasten
Algemeen
Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de netto-inkomsten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen uitgaven.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
in euro’s

ACTIVA

31-12-2013

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide Middelen

Totaal

PASSIVA

31-12-2012

24

9

6.853

3.663

-------------6.877
========

-------------3.672
========

31-12-2013

31-12-2012

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Totaal

5

6.877

3.672

-------------6.877
========

-------------3.672
========

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
in euro’s

2013

2012

BATEN
Giften
Rente Rabo

30.814
24
------------33.238
========

52.242
9
------------52.251
========

28.536
931
0
566
-------------30.033
=========

54.500
0
0
1.084
--------------55.584
=========

3.205
========

-3.333
=========

LASTEN
Kosten projecten
Reiskosten projecten
Vergoeding bestuursleden
Algemene kosten

Overschot c.q. tekort
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
in euro’s
ACTIVA

Overige vorderingen
Rente spaarrekening

Liquide Middelen
Rabo betaalrekening
Rabo spaarrekening

31-12-2013

31-12-2012

24
==========

9
==========

4.853
2.000
----------------6.853
==========

3.392
271
----------------3.663
==========

2013

2012

3.672
3.205
---------------6.877
=========

7.005
3.333
----------------3.672
==========

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Saldo per 1 januari
Overschot c.q. tekort boekjaar
Saldo per 31 december
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
in euro’s

Algemene kosten
Kantoorkosten
Accountantskosten
Bankkosten
Overige kosten

Amsterdam, september 2014

Namens het bestuur :
L.J. Steenwinkel, voorzitter
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2013

2012

382
0
165
19
--------------566
=========

703
0
249
132
----------------1.084
==========

