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Het Bestuur van
Stichting Niños Unidos Peruanos
s-Gravenhage

Den Haag, 15 april 2015

Geacht bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen 
van de jaarrekening van de stichting
brengen wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2014

I Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014
van Stichting Ninos Unidos Peruanos te 's-Gravenhage
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
 baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren 
op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid
voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid  om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden de werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, 
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens. Daarnaast
hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening 
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte 
gegevens geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij 
geen zekerheid omtrent de getrouwheidvan de jaarrekening kunnen verstrekken. 

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met de door de ondernemer  gekozen en beschreven grondslagen.
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II Algemene opmerkingen

II.a Oprichting

De stichting is op 31 december 1996 opgericht.

II.b 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:
◦ Het verlenen van financiele ondersteuning en ondersteuning in de vorm van goederen, 
kleding, voeding, praktische hulp, kennisoverdracht, enzovoorts.
◦ Het opzetten en exploiteren van een aantal kinderestaurants voor zwerfkinderen in Cusco, Peru
◦ het opzetten en exploiteren van een opvangtehuis voor zwerfkinderen in Cusco, Peru
◦ Het opzetten en exploiteren van een internet/e-mail servicepunt in Peru, 
al dan niet gekoppeld aan een dergelijk servicepunt in Nederland
◦ Het (doen) uitgeven van een (elektronische) nieuwsbrief, folder- of andere promotie- en 
informatiemateriaal ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting
◦ 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
◦ Het aantrekken van medewerkers en/of vrijwilligers die in Peru of Nederland  
belast worden met het opzetten en uitvoeren van projecten van de stichting
◦ 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.
◦ 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.
◦ Alle overige wettelijke middelen, die het bestuur voor het bereiken
 van de doelstellingen dienstig acht. 

II.c Samestelling bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 was:
◦ Mevrouw J.M.C. van de Berg (voorzitter)
◦ Mevrouw K.I. van Holst Pellekaan (secretaris)
* Heer J.H.M.J. Tops ( penningmeester )
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend 

Administratiekantoor   J.M. Olsthoorn
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III RESULTAAT 

Het boekjaar 2014 sluit af met een voordelig resultaat van € 25.107
hetgeen ten opzichte van 2013 een afname is van €   93.063

Ter vergelijking en beoordeling van dit resultaat volgt onderstaand in 
verkorte vorm en afgeronde cijfers de staat van baten en lasten over 2014
met daarbij tevens vermeld de vergelijkende cijfers over 2013

% %
BATEN 458.936   100          460.996   100          

LASTEN
Steun aan Peru 406.902   89            435.265   94            
Afschrijvingen -               -              36            -               
Inkopen 1.546       -              
Kantoorkosten 9.953       2              6.213       1              
Diverse lasten 13.150     3              8.512       2              
Bankkosten en rentelasten 2.278       1              1.254       1              

433.829   95            451.280   98            
Incidentele baten -               -              108.454   24            
Resultaat 25.107     5              118.170   26            

20132014
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A

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op grond van de wettelijke bepalingen van 
artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig waarderingsgrondslagen
zoals deze gelden in Nederland. De door de stichting gehanteerde
grondslagen worden hierna nader uitgewerkt.

Algemeen

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa in eigen gebuik
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
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder 
aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet 
ter beschikking staan van de vennootschap, worden als financiele 
vaste activa gerubriceerd.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting 
en heeft een ANBI-satus
(algemeen nut beogende instelling)



pagina 6

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde 
tenzij anders is bepaald.

Baten

Algemeen
De voornaamste inkomstenbron bestaat uit ontvangen giften en donaties. 
Verder verkoopt de stichting kleine artikelen als boeken e.d.

Lasten
Alle uitgaven en stortingen richting Stichting Ninos Unidos Peruanos 
in Peru worden verantwoord onder de post 'Gesteunde Projecten'.
Deze uitgaven komen geheel ten goede aan de kinderen in Peru.

Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde grondslagen van waardering en toegerekend 
aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. 
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan  
aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
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Specificaties posten op de balans

Materiele vaste activa

2014 2013
€ €

Inventaris -               36            

Boekwaarde per 1 januari 2013 -               36            
Afschrijvingen -               36            
Boekwaarde per 31 december 2013 -               -               

Aanschaffingswaarde -               1.065       
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -               1.065       
Boekwaarde per 31 december 2013 -               -               

Vorderingen
Te ontvangen donatie 30.000     
Vorderingen 452          357          
Overige vorderingen en overlopende activa -               

30.452     357          

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente -               -               

Liquide middelen

Deutsche Bank N.V. -               41.127     
ABN AMRO Bank N.V. Money You 92.693     48.647     
Rabo 65.564     70.337     
ING Bank N.V. 7.146       7.130       

165.403   167.241   
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2014 2013
€ €

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2014 164.261     46.091        
Bij : exploitatieresultaat 25.107       9.716          
Bij : eenmalige baten -                 108.454      
Stand per 31 december 2014 189.368     164.261      

Langlopende schulden

Onderhandse leningen o/g -                 -                  

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 6.487         3.337          
Nog te betalen rente langlopende lening -                 -                  

6.487         3.337          
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Specificaties van posten op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

Baten

Ontvangen bankrenten 1.143            888          
Schenkingen en donaties 425.021        458.420   
Donatie tandarts 30.000          -               
Omzet website 2.772            1.688       

458.936        460.996   

Afschrijvingen materiele vaste activa

Inventaris -                    36            
Boekverlies investeringen -                    -               

-                    36            

Overige uitgaven

Kantoorkosten
Kantoorkosten 169               3.805       
Drukwerk 5.245            1.610       
Telefoon 137               439          
Porti 3.722            43            
Bankkosten -                    -               
Verzekering 175               316          
Website 505               

9.953            6.213       

Diverse lasten
Administratie- en accountantskosten 2.625            1.643       
Notariskosten 233               1.180       
Automatiseringskosten 208               698          
Public relations en werving 2.121            4.348       
Representatie-, reis- en verblijfkosten -                    177          
Kosten webshop 6.053            -               
Vervoer 268               
Secretariaat 1.642            
Overige algemene kosten -                    466          

13.150          8.512       

Bankkosten en rentelasten
Bankkosten en rentelasten 2.278            1.254       

2.278            1.254       
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Activa

€ € € € € € € €
Vaste activa Stichtingsvermogen 189.368     164.261       

Materiele vaste activa -                 -                  
Langlopende schulden -                 -                  

Vlottende activa
Kortlopende schulden 6.487         3.337           

Vorderingen 30.452       357             
Liquide middelen 165.403     167.241      

195.855     167.598       

Totaal activa 195.855     167.598       195.855     167.598       

2013

Balans per 31 december 2014

2014 2013 2014
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Staat van baten en lasten over 2014

€ € € €

Baten 458.936        460.996      

Lasten

Gesteunde projecten in Peru 406.902     435.265     
Afschrijvingen -                 36              
Inkopen 1.546         
Kantoorkosten 9.953         6.213         
Diverse lasten 13.150       8.512         
Bankkosten en rentelasten 2.278         1.254         

Som der bedrijfslasten 433.829        451.280      

Incidentele baten -                   108.454      

Resultaat 25.107          118.170      

2014 2013
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