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Referentie: JRR-Umo-17                Rijsbergen, 10-02-2023

Betreft: jaarrekening 2017

Geachte heer van Kuijck,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Umoja Rijsbergen te Dordrecht

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte

gegevens.

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.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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Bevestiging

Hoogachtend,

Jebo Finance v.o.f.

De heer J.P.J.M. van Boxel

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ %

Baten 172.982 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 172.982 100,0%

Project: Kwale school for the deaf 41.779 24,2%

Project: Deaf Centre Kwale 25.030 14,5%

Overige projecten 1 59.521 34,4%

Overige projecten 2 28.000 16,2%

Algemene kosten 6.127 3,5%

Beheerslasten 160.457 92,8%

Exploitatieresultaat 12.525 7,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -433 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -433 -0,3%

Resultaat 12.092 6,9%

Blijkens de akte d.d. 11-12-2012 werd de stichting Stichting Umoja Rijsbergen per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56644981.

De doelstelling van Stichting Umoja Rijsbergen wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

Het verlenen van praktische en financiële hulp aan speciaal onderwijs scholen en een dovencentrum in Zuid-

Oost Kenia.

De directie wordt gevoerd door:

- De heer P. Borsje

2017

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

- De heer J. Boot

- De heer C.C.J.M. van Kuijck
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2.  JAARREKENING



2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 63.233

Totaal activazijde 63.233

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

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 63.233

63.233       

Totaal passivazijde 63.233

31 december 2017
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2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017

€

Giften en baten uit fondsenwerving 172.982

Baten 172.982

Bruto exploitatieresultaat 172.982

Project: Kwale school for the deaf 41.779

Project: Deaf Centre Kwale 25.030

Overige projecten 1 59.521

Overige projecten 2 28.000

Algemene kosten 6.127

Beheerslasten 160.457

Exploitatieresultaat 12.525

Rentelasten en soortgelijke kosten -433

Som der financiële baten en lasten -433

Resultaat 12.092

Resultaat 12.092

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 12.092

12.092
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

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'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

Stichting Umoja Rijsbergen, statutair gevestigd te Dordrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 56644981.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Umoja Rijsbergen zich verschillende oordelen en schattingen 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.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

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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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017

€

Liquide middelen

Rabobank lopende rekening 51.868

Rabobank spaar rekening 4.191

KCB Betaalrekening 5.772

Kas 1.402

63.233
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2017

€

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 51.141

Bestemming resultaat boekjaar 12.092

Stand per 31 december 63.233

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

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

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 12.092.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017

€

Baten (giften en donaties)

Kwale school for the deaf (VTC) 40.000

Deaf Centre Kwale (DC) 25.000

Handicaptschool (HS) 4.000

Nursery School (NS) 27.000

Deaf School Kinango (DK) 30.500

Donaties Particulieren 12.685

Piet Academy (PA) 33.797

Overige giften en baten 8 -

Overige giften en baten 9 -

Overige giften en baten 10 -

172.982

Uitgaven project: Kwale school for the deaf

Bijdragen maandelijks VTC 23.703

Onderhoud VTC 3.726

Reis- en verblijfskosten VTC 11.857

Vergoedingen VTC 2.493

41.779

Uitgaven project: Deaf Centre Kwale

Bijdragen maandelijks DC 5.832

Onderhoud DC 6.136

Vergoedingen DC 4.386

Algemene uitgaven DC 8.676

25.030

Uitgaven overige projecten deel 1

Nursery School: Onderhoud NS 51.757

Nursery School: Bijdragen NS 7.764

59.521

Uitgaven overige projecten deel 2

Deaf School Kinango: Bijdragen DK 28.000
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017

€

Algemene kosten

Administratiekosten 280

Reis- en verblijfskosten algemeen 5.847

6.127

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 433
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