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Aan het bestuur van
Stichting GIDS Bangladesh
Ter attentie van 
De Ree 11
9753 BX  Haren GN

Emmen 21 maart 2018

 

Geacht bestuur ,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting GIDS Bangladesh te
Haren GN.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van
baten en lasten over 2016 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. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht 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 GIDS
Bangladesh.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Emmen, 21 maart 2018

HD Accountants BV

J.H.  Keuter                                                         
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1.2 Meerjarenoverzicht 

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014
€ € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 50 50 153
Liquide middelen 20.764 19.678 17.131

Totaal activa 20.814 19.728 17.284

Passiva

Stichtingsvermogen 18.094 18.633 16.485
Kortlopende schulden 2.720 1.095 799

Totaal passiva 20.814 19.728 17.284

2016 2015 2014
€ € €

Baten 6.758 5.571 7.560
Saldo van baten en lasten -537 2.390 -5.162
Netto resultaat -539 2.148 2.235
Stichtingsvermogen 18.094 18.633 16.485
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2. Bestuursverslag

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Algemeen

Stichting GIDS Bangladesh is op 7 mei 2010 opgericht.
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

 01182834.

Doelstelling

Stichting GIDS Bangladesh heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de
leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen in sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad
van Bangladesh.

Om dit doel te bereiken biedt GIDS Bangladesh financiële ondersteuning aan één van de meisjesscholen
Light for Girls. Daarvoor werft zij fondsen in Nederland en daarbuiten.

Bestuur en directie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- De heer A.S. Riedstra (voorzitter)
- Mevrouw J. Janssens (secretaris)
- Mevrouw J.G. Nout (pennigmeester)

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over
2016 alsmede de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015. Voorts zijn
toelichtingen opgenomen bij de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2015.

De staat van baten en lasten sluit aan met een negatief resultaat € 539.
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 18.094 (positief) en bestaat geheel uit overige
reserves.

Haren GN, 21 maart 2018

A.S. Riedstra
Voorzitter
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3. Jaarrekening
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.1 Balans per 31 december 2016 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 1 50 50

Liquide middelen 2 20.764 19.678

20.814 19.728
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31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen

Overige reserve 3 18.094 18.633

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 4 2.720 1.095

20.814 19.728
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.2 Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015
€ € € €

Baten 6.758 5.571

Lasten

Uitgaven ten gunste van de doelgroep 5 6.500 2.881
Overige stichtingslasten 795 300

Som der lasten 7.295 3.181

Saldo van baten en lasten -537 2.390
Rentelasten en soortgelijke kosten 6 -2 -242

Netto resultaat -539 2.148
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine
organisaties zonder winststreven” die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominlae waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominlae waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
€ €

1  Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten website 50 50

2  Liquide middelen

Rabobank rekening courant .459 3.923 3.414
Rabobank spaarrekening .778 16.841 16.264

20.764 19.678
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

Passiva 

2016 2015
€ €

3  Overige reserve

Stand per 1 januari 18.633 16.485
Uit resultaatverdeling -539 2.148

Stand per 31 december 18.094 18.633

Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015
€ €

4  Overlopende passiva

Nog over te maken donaties ondersteuning Light for Girls 2.000 -
Nog te betalen accountantskosten 605 1.000
Nog terug te betalen kosten Ale B.V. 102 -
Nog te betalen bankkosten 13 95

2.720 1.095
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015
€ €

Baten

Ontvangen giften van donateurs 6.758 5.571

5  Uitgaven ten gunste van de doelgroep

Uitgaven ter onderstuning Light for Girls 6.500 2.881

Overige stichtingslasten

Accountantskosten 694 300
Kosten website 101 -

795 300

Financiële baten en lasten

2016 2015
€ €

6  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 2 242
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Stichting GIDS Bangladesh te Haren GN

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn
op de jaarrekening.

Resultaatverwerking

Het bestuur van huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2016 ad € 539 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de
overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming
saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de huishouding.

Instellingsgegevens

Naam instelling:  Stichting GIDS Bangladesh
Adres:              De Ree 11
Postcode/woonplaats: 9753 BX Haren GN
Telefoon/fax :            06-44367788
IBAN:              NL 58 RABO 0126 5824 59
Kamer van Koophandel: 01182834

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2016 vast.

Haren GN, 21 maart 2018

A.S. Riedstra
Voorzitter
 

J. Janssens
Secretaris
 

J.G. Nout
Penningmeester
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