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Stichting Niños Unidos Peruanos
T.a.v. het bestuur Stichting Niños Unidos Peruanos
Breitnerlaan 101
2596 GX 's Gravenhage
NEDERLAND

Den Hoorn, 9 november 2018
Geacht bestuur,
Deze brief is bedoeld om de voorwaarden, de doelstelling van ons onderzoek en de aard en de
beperkingen van onze werkzaamheden vast te leggen, zodat eventuele misverstanden in de
toekomst voorkomen kunnen worden.
Opdracht
U heeft ons opdracht gegeven om de jaarrekening van Stichting Niños Unidos Peruanos over
2017 samen te stellen. Wij zullen de jaarrekening van Stichting Niños Unidos Peruanos over
2017 samenstellen op basis van de door u aangeleverde gegevens.
Samenstellingsverklaring
De jaarrekening is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over
2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht
en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem
(NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende
voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en
Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
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De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële
gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dienen
wij een cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij onze dienstverlening kunnen aanbieden.
Voorts zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke
transactie bij of door een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale
werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.
Elektronische communicatie
Tijdens de uitvoering van de opdracht kunt u met ons elektronisch communiceren. Wij willen u
erop wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade die u kunt lijden ten
gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie.
De data-uittreksels uit ons computersysteem leveren dwingend bewijs op van de door u
verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs door u is geleverd.
Geldigheidsduur en honorarium
Deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht beëindigd, gewijzigd of
vervangen wordt door een andersoortige opdracht.
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van onze medewerkers, belast met deze
opdracht, en de te maken kosten. De individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de
mate van verantwoordelijkheid en de vereiste ervaring en bekwaamheden van elk van de
teamleden. Wij zullen declareren naar gelang de werkzaamheden vorderen.
Ten slotte
Mocht u naar aanleiding van de gegeven opdracht nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.

Hoogachtend,
Avera Administratiekantoor
Dhr. A.M.G. Vermeulen
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Resultaatvergelijking
€

2017
%

€

2016
%

Verschil
€

326.767
326.767
306.526
306.526
20.241

100,0
100,0
93,8
93,8
6,2

348.804
348.804
400.019
400.019
(51.215)

100,0
100,0
114,7
114,7
(14,7)

(22.037)
(22.037)
(93.493)
(93.493)
71.456

1.265
1.265
5.698
5.698
6.963

0,4
0,4
1,7
1,7
2,1

2.640
2.640
8.385
8.385
11.025

0,8
0,8
2,4
2,4
3,2

(1.375)
(1.375)
(2.687)
(2.687)
(4.062)

Exploitatieresultaat

13.278

4,1

(62.240)

(17,8)

75.518

Interest banktegoeden
Totaal overige baten
Interest bankschulden
Totaal overige lasten
Totaal overige baten/lasten

120
120
2.221
2.221
(2.101)

0,0
0,0
0,7
0,7
(0,6)

478
478
2.594
2.594
(2.116)

0,1
0,1
0,7
0,7
(0,6)

(358)
(358)
(373)
(373)
15

Exploitatieresultaat

11.177

3,4

(64.356)

(18,5)

75.533

Ontvangen donaties en schenkingen
Totaal donaties en schenkingen
Inkoop
Totaal inkoopwaarde
BRUTO WINST
Kantoorkosten
Totaal kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal algemene kosten
TOTALE BEHEERSKOSTEN

Het resultaat na belastingen is ten opzichte van het boekjaar 2016 met € 75.533 toegenomen tot
€ 11.177. Een vergelijking tussen beide boekjaren geeft het bovenstaande beeld waarbij de cijfers zijn
ontleend aan de winst- en verliesrekeningen.
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Balans per 31 december

31 december 2017
€

31 december 2016
€

194

61

LIQUIDE MIDDELEN
Totaal liquide middelen

127.518

116.726

Vlottende activa

127.712

116.787

TOTAAL ACTIVA

127.712

116.787

ACTIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE
ACTIVA
Totaal vorderingen en overlopende activa
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Balans per 31 december

31 december 2017
€

31 december 2016
€

EIGEN VERMOGEN
Totaal kapitaal
Totaal resultaat

115.278
11.177

179.634
(64.356)

Totaal eigen vermogen

126.455

115.278

KORTLOPENDE SCHULDEN
Totaal kortlopende schulden

1.257

1.509

Totaal vreemd vermogen

1.257

1.509

127.712

116.787

PASSIVA

TOTAAL PASSIVA
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Exploitatie overzicht

2017
€

2016
€

OMZET GEGEVENS
Totaal donaties en schenkingen

326.767

348.804

INKOOPWAARDE
Totaal inkoopwaarde

306.526

400.019

20.241

(51.215)

KANTOOR
Totaal kantoorkosten

1.265

2.640

ALGEMEEN
Totaal algemene kosten

5.698

8.385

TOTALE BEHEERSKOSTEN

6.963

11.025

Exploitatieresultaat

13.278

(62.240)

OVERIGE BATEN
Totaal overige baten

120

478

2.221

2.594

Totaal overige baten/lasten

(2.101)

(2.116)

Exploitatieresultaat

11.177

(64.356)

TOTAAL WINST- EN VERLIESREKENING

11.177

(64.356)

WINST EN VERLIES

BRUTO WINST

OVERIGE LASTEN
Totaal overige lasten
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Balans toelichting grondslagen
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.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.

Oprichting
De stichting is op 31 december 1996 opgericht.
Doel van de stichting
Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
1. De stichting heeft ten doel: het opzetten en uitvoeren van kinderhulpprogramma's in Peru
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a)

Het verlenen van financiele ondersteuning en ondersteuning in de vorm van goederen,
kleding, voeding, praktische hulp, kennisoverdracht, enzovoorts.

b)

Het opzetten en exploiteren van een aantal kinderestaurants voor zwerfkinderen in Cusco, Peru

c)

Het opzetten en exploiteren van een opvangtehuis voor zwerfkinderen in Cusco, Peru

d)

Het opzetten en exploiteren van een internet/e-mail servicepunt in Peru,
al dan niet gekoppeld aan een dergelijk servicepunt in Nederland

e)

Het (doen) uitgeven van een (elektronische) nieuwsbrief, folder- of andere promotie- en
informatiemateriaal ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting

f)

Het door middel van sponsoring, donaties, giften of verkopen van goederen, inzamelen van
gelden en/of goederen., die gebruikt kunnen worden om de doelstellingen
van de stichting te realiseren

g)

Het aantrekken van medewerkers en/of vrijwilligers die in Peru of Nederland
belast worden met het opzetten en uitvoeren van projecten van de stichting

h)

Het financieel ondersteunen van in Peru of Nederland gestationeerde, aan de
stichting verbonden medewerkers of vrijwilligers, door middel
van het ter beschikking stellen van een maandelijkse onkosten vergoeding.

j)

Het praktisch ondersteunen van in Peru gestationeerde aan de stichting
verbonden medewerkers of vrijwilligers, door middel van het
ter beschikking stellen van woonruimte en kantoorfaciliteiten.

i)

Alle overige wettelijke middelen, die het bestuur voor het bereiken
van de doelstellingen dienstig acht.
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Balans toelichting grondslagen

Samestelling bestuur
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 was:
* Mevrouw J.M.C. van den Berg (voorzitter)
* Heer R.P. Bleeker (penningmeester)

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiele vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprjis of
vervaardigingsprijs minus eventuele (investerings)subsidies verminderd met een lineaire afschrijving
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen op de overlopende activa hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter beschikking van de onderneming en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.
KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Exploitatie overzicht toelichting grondslagen
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALINGEN

OMZET GEGEVENS
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften en
donaties. De Stichting verkoopt ook kleine artikelen zoals boeken e.d. Winsten zijn verantwoord in het
jaar waarin de donaties zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Alle uitgaven en stortingen richting Stichting Ninos Unidos Peruanos in Peru worden verantwoord onder
de post 'Gesteunde Projecten in Peru'. Deze uitgaven komen geheel ten goede aan de kinderen in Peru.
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en heeft een ANBI-status
(algemeen nut beogende instelling).
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Toelichting op de balans

31 december 2017
€

31 december 2016
€

-

61

Overlopende activa
Overlopende activa

194

-

Totaal vorderingen en overlopende activa

194

61

62.672
14.707
50.139

57.547
9.160
50.019

127.518

116.726

Totaal liquide middelen

127.518

116.726

Vlottende activa

127.712

116.787

Balans activa

127.712

116.787

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE
ACTIVA

Terug te ontvangen belastingen
Omzetbelasting

LIQUIDE MIDDELEN
Banken
NL85 RABO 0123 2663 19
NL63 INGB 0006 9465 11
NL71 ABNA 0582 9695 73

9 november 2018 Pagina 10 van 14

Stichting Niños Unidos Peruanos
Toelichting op de balans

31 december 2017
€

31 december 2016
€

Stichtingsvermogen
Eigen Vermogen

115.278

179.634

Totaal kapitaal

115.278

179.634

Resultaat boekjaar
Exploitatieresultaat

11.177

(64.356)

Totaal resultaat

11.177

(64.356)

126.455

115.278

1.200
57
-

1.250
258
1

1.257

1.509

Totaal kortlopende schulden

1.257

1.509

Totaal vreemd vermogen

1.257

1.509

127.712

116.787

EIGEN VERMOGEN

Totaal eigen vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bankrente en -kosten
Afrondingen

Balans passiva
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Toelichting exploitatie overzicht

2017
€

2016
€

326.767
-

345.576
3.228

326.767

348.804

326.767

348.804

305.526
1.000

400.019
-

306.526

400.019

306.526

400.019

20.241

(51.215)

781
214
270

828
720
160
932

1.265

2.640

1.265

2.640

OMZET GEGEVENS
Ontvangen donaties en schenkingen
Schenkingen en Donaties
Omzet website
Totaal donaties en schenkingen
INKOOPWAARDE
Inkoop
Gesteunde projecten in Peru
Ondersteuning 4-daagse van Walcheren
Totaal inkoopwaarde
BRUTO WINST
KANTOOR
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Website en webshop kosten
Telefoonkosten
Portikosten
Totaal kantoorkosten

9 november 2018 Pagina 12 van 14

Stichting Niños Unidos Peruanos
Toelichting exploitatie overzicht

2017
€

2016
€

2.273
3.300
124
1

1.942
5.035
188
484
425
50
124
137

5.698

8.385

Totaal algemene kosten

5.698

8.385

TOTALE BEHEERSKOSTEN

6.963

11.025

13.278

(62.240)

Interest banktegoeden
Rente ontvangen deposito

120

478

Totaal overige baten

120

478

ALGEMEEN
Algemene kosten
Administratiekosten
Secretariaatskosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Niet fiskaal aftrekbare kosten
Verzekeringspremie
Overige diverse kosten

Exploitatieresultaat
OVERIGE BATEN
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Stichting Niños Unidos Peruanos
Toelichting exploitatie overzicht

2017
€

2016
€

Interest bankschulden
Bankrente en kosten

2.221

2.594

Totaal overige lasten

2.221

2.594

Totaal overige baten/lasten

(2.101)

(2.116)

Exploitatieresultaat

11.177

(64.356)

OVERIGE LASTEN
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