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1. ACCOUNTANTSRAPPORT 



DIERTENS 
ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS 

Stichting Les Enfants de Opa 

Tav, het bestuur 

Vestdijklaan 380 

9721 VZ GRONINGEN 

Raden, 8 maart 2018 

Referentie: EB! 5016 

Betreft: jaarrekening 2017 

Geacht bestuur, 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw 

stichting. 

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Les Enfants de Opa te Eelderwolde is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen 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. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten', 
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstetlingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. 
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Les Enfants de Opa. 

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. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens. 
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij 

u naar www.nba .ni/uitleg-samenstellingsverklaring.  

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

gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Accountantskantoor Diertens 

CDGJrtens

t nt-Administratieconsulent 

-4- 



1.2 Algemeen 

Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 15 februari 2011 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Stichting Les Enfants de Opa per genoemde datum opgericht. 

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52046575. 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Les Enfants de Opa bestaan voornamelijk uit helpen en ondersteunen van 

kinderen in oorlogssituaties. 

Bestuur 

- M. de Vries-Nahayo Numbi 

- T. Carli-Liewes 

- P.W.M. Daas-Lesilolo 
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Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

1.3 Resultaatvergelijking 

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

2017 2016 

€ % € 

Baten 45.700 100,0°h 56.600 100,0% 

Besteed aan doelstelling 44.284 96,9% 56.854 100,5°h 

Brutomarge 1,416 3,1% -254 '0,5°h 

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.850 6,2% - 0,0% 

Verkoopkosten - 0,0% 220 0,4% 

Algemene kosten 726 1,6% 185 0,3% 

Som der kosten 3.576 7,8°h 405 0,7% 

Subtotaal -2,160 -4,7% -659 -1,2% 

Rentelasten en soortgelijke kosten -357 -0,8% -728 -1,3% 

Som der financiële baten en lasten -357 -0,8% -728 -1,3% 

Resultaat -2.517 -5,5% -1.387 -2,5% 

1.3 Resultaatvergelijking 

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 1.130. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten 

opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven: 

€ € 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door: 

Daling van.' 

Besteed aan doelstelling 12.570 

Verkoopkosten 220 

Rentelasten en soortgelijke kosten 371 

13.161 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: 

Daling van: 

Baten 10,900 

Stijging van: 

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.850 

Algemene kosten 541 

14.291 

Daling resultaat 1.130 
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2. JAARREKENING 
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21 Balans per 31 december 2017 
(Na resultaatbestemming) 

31 december 2017 

ACTIVA € € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 282.150 

282.150  

Vlottende activa 

Liquide middelen 1.019 

Totaal activazijde 283.169 

31 december 2016 

€ € 

285.000 

285.000 

686 

285.686 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 maart 2018 
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2.1 Balans per 31 december 2017 
(Na resuftaatbestemming) 

31 december 2017 31 december 2016 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Overige reserves 283.169 285.686 

283,169 285.686  

Totaal passivazijde 283.169 285.686 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 maart 2018 



Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

2.2 Winst- en verliesrekening over 2017 

2017 2016 

€ € € € 

45,700 56.600 

44.284 56.854 

1,416 -254 

2.850 - 

- 220 

726 185 

3.576 405 

-2.160 -659 

-357 -728 

-357 -728 

-2,517 -1.387 

Baten 

Besteed aan doelstelling 

Brutomarge  

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Verkoopkosten 

Algemene kosten 

Som der kosten 

Bedrijfsresultaat 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Som der financiële baten en lasten 

Resultaat 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 maart 2018 
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Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

2.3 Toelichting op de jaarrekening 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

Algemeen 

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  passive  

opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 
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. 

Liquide middelen 
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, 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

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

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

active  opgenomen effecten. 

Baten 
De ontvangen donaties en giften worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Besteed aan doelstelling 

De verstrekte donaties en giften worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Kosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste  active  zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. 

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

kosten. 
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Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

2.4 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 

Bedrijfs- Totaal 2017 Totaal 2016 

gebouwen en 

€ € € 

Aanschafwaarde 285.000 285.000 285.000 

Cumulatieve afschrijvingen - - - 

Boekwaarde per 1 januari 285.000 285.000 285.000 

Afschrijvingen -2,850 -2.850 - 

Mutaties 2017 -2,850 -2.850 - 

Aanschafwaarde 285,000 285.000 285.000 

Cumulatieve afschrijvingen -2.850 -2,850 - 

Boekwaarde per 31 december 282.150 282.150 285.000 

VLOTTENDE ACTIVA 

31-12-2017 31-12-2016 

€ € 

Liquide middelen 

ING Bank NL50 INGB 0007 0414 17 1.019 610 

Rabobank NL41 RABO 0146 3062 60 - 76 

1.019 686 

-12 

Ji 

- 



2.4 Toelichting op de balans 

Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

PASSIVA 

2017 2016 

€ € 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1januari 

Uit voorstel resultaatbestemming 

Storting eigen vermogen i.v.m. aankoop schoolgebouw 

Stand per 31 december 

285.686 2.073 

-2.517 -1.387 

- 285,000 

283.169 285.686 
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Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

2017 2016 

€ €  

Baten 

Ontvangen donaties en giften 

Besteed aan doelstelling 

Verstrekte donaties en giften 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

Verkoopkosten 

Reis- en verblijfkosten 

45.700 56.600 

44.284 56,854 

2,850 - 

- 220 

Algemene kosten 

Accountantskosten 

Zakelijke verzekeringen 

77 - 

Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankkosten en provisie 

726 185  

357 728 

Groningen, 8 maart 2018 

Stichting Les Enfants de Opa 

' M. de Vries-Nahayo Numbi( Th 

p.wî'. D as-Lesilolo 

T. Carli-Liewes 
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3. BIJLAGEN 
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Stichting Les Enfants de Opa te Groningen 

3.1 Staat van de vaste activa 

Aanschafwaarde Afschrijvingen 

Omschrijving Datum Aanschaf- Inves- Desinves- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Residu- Afschrij- 
fingen tot teringen teringen fingen t/m vingen tot vingen ving desin- vingen t/m per waarde vingsper- 

01-01-2017 2017 2017 31-12-2017 01-01-2017 2017 vesteringen 31-12-2017 31-12-2017  centage 
€ € € € € € € € € € % 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

Schoolgebouw  Lubumbashi  31-12-2016 285.000 - - 285.000 - 2.850 - 2.850 282.150 142.500 2,00 

Totaal materiële vaste activa 285.000 - - 285.000 - 2.850 - 2.850 282.150 142.500 
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