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Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Peerke Donders Stichting voor Lepra bestrijding
te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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
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
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
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RESULTAAT

2.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt negatief € 31.180 tegenover negatief € 56.170 over 2015. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Verschil
realisatiebegroting
2016

€

€

€

€

Baten
Baten uit fondsverwerving

18.058

17.600

27.603

458

46.255

78.300

80.298

-32.045

4.251

4.000

3.320

251

-

1.000

1.060

-1.000

-1.268

-

-905

-1.268

-31.180

-65.700

-56.170

34.520

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Ondersteuning ter plaatse
Werving baten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

173.662

204.842

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

1.460
218.402

238.442
219.862

238.442

46.200

33.600

173.662

204.842

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Berkel Accountants B.V.

A.N. van der Wal
Accountant-Administratieconsulent
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

(2)

1.460

-

218.402

238.442

219.862

238.442
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31 december 2016
€

€

31 december 2015
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden
Projectkosten

TOTAAL PASSIVA

7.000
166.662

(6.658)
7.000
204.500
173.662

204.842

46.200

33.600

219.862

238.442

(4)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Baten
(5)

18.058

17.600

27.603

(6)

46.255

78.300

80.298

(7)

4.251

4.000

3.320

(8)

-1.268

1.000
-

1.060
-905

-1.268

1.000

155

49.238

83.300

83.773

Saldo

-31.180

-65.700

-56.170

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

6.658
-37.838

6.658
-72.358

-28.670
-27.500

-31.180

-65.700

-56.170

Baten uit fondsverwerving
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Ondersteuning ter plaatse
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Financiële baten en lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Peerke Donders Stichting voor Lepra bestrijding (geregistreerd onder KvK-nummer
41231367), statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
-het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra;
-het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-het geven van voorlichting in Nederland over bestrijding van lepra;
-het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van genoemde doelstellingen van de stichting;
-het onderhouden van contacten met rechtspersonen die een soortgelijke doelstelling als de stichting hebben.
GRONDSLAGEN RJ 650
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving "Fondsenwervende
Instellingen" (RJ650).
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
De waardering van activa en passivaen de bepalingvan het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting
anders is vermeld. Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
verantwoord in het jaar dat deze ontvangen zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Liquide middelen
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.

Reserves
Wanneer door het bestuur aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel
aangemerkt als 'bestemmings' reserve. Een deel van de reserves is bestemd ten behoeve van de continuiteit
van de stichting.
Het onder de overige reserves opgenomen vermogen is vermogen waarvoor (nog) geen specifieke bestemming
is gegeven. Dit vermogen van de stichting is vrij besteedbaar en daarom op nihil gesteld.

_______________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in
het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

2. Liquide middelen
ING Bank N.V.
ASN Bank N.V.

31 december
2016

31 december
2015

€

€
1.460

-

177.796
40.606

198.351
40.091

218.402

238.442
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PASSIVA

3. Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

31 december
2016

31 december
2015

€

€

7.000
166.662

(6.658)
7.000
204.500

173.662

204.842

2016

2015

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

(6.658)
6.658

Stand per 31 december

-

22.012
(28.670)
(6.658)

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutatie

7.000
-

7.000
-

Stand per 31 december

7.000

7.000

31 december
2016

31 december
2015

€

€

166.662

204.500

De continuïtsreserve is gevormd om in geval van liquidatie te kunnen voldoen
aan de lopende kosten, de kosten zijn voor het laten doorlopen van de
activiteiten van 1 jaar gereserveerd.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve

_______________________________________________________________________________________________________
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31 december
2016

31 december
2015

€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

204.500
(37.838)

232.000
(27.500)

Stand per 31 december

166.662

204.500

46.200

33.600

Bestemmingsreserve

Peerke Donders maakt bij het realiseren van haar doelstellingen gebruik van de
faciliteiten van de Nederlandse Leprastichting (NLR) en Ciomal. Voor het
realiseren van de doelstellingen waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd
zal ook gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van NLR. Er heeft dan ook
reeds over de bestedingen die opgenomen zijn onder de bestemmingsreserve
afstemming plaats gevonden met NLR. Aangezien de afstemming niet het
karakter heeft van een harde toezegging is er voor de uit de afstemming
voortgekomen afspraken geen verplichting opgenomen.
4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Projectkosten

_______________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil
2016

Realisatie
2015

€

€

€

€

18.058
-

12.600
5.000

5.458
-5.000

22.480
5.123

18.058

17.600

458

27.603

19.055
27.200

44.000
34.300

-24.945
-7.100

46.698
33.600

46.255

78.300

-32.045

80.298

5. Baten uit fondsverwerving
Donaties en giften
Nalatenschappen

Besteed aan de doelstellingen
6. Ondersteuning ter plaatse
Ondersteuning ter plaatse in Cambodja
Ondersteuning ter plaatse in Vietnam

De afwijking in de begrote uitgaven voor NLR 2016 betreft een meevaller (eenmalig) doordat in Amsterdam
(het hoofdkantoor van de NLR) nog € 7.000 aan reserve van ons stond. Met de verzelfstandiging van het
NLR Hanoi office, is dit bedrag overgeboekt naar Hanoi en vielen onze kosten daardoor lager uit dan begroot
(€ 34.300 - 27.200 + een klein afrondingsverschil omdat de bedragen in $ zijn en wij in euro's rekenen).
De afwijking in begrote uitgaven aan Ciomal 2016 betreft een onderbesteding van gelden uit 2015. Toen was
begroot om uit te geven $ 44.676 en is in werkelijkheid $ 19.185 uitgegeven. Het verschil, zijnde $ 25.491 is
in mindering gebracht op de voorziene uitgaven in 2016. De onderbesteding uit 2015 is grotendeels
veroorzaakt door lagere personeelslasten bij Ciomal en een gewonnen rechtzaak tegen een medewerker welke
in dienst was van Ciomal, die onterecht uitgaven had geclaimed. De ontdekking van deze onregelmatigheid is
in 2015 door Ciomal gedaan en hangende het onderzoek en de rechtzaak tegen deze medewerker (die
inmiddels uiteraard ontslagen is), heeft men berekend dat er $ 25.491 niet uitgegeven was aan de daarvoor
door ons geoormerkte doelstellingen.

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van
de totale baten is:
2016: 256 %
2015: 291 %
Wervingskosten
7. Lasten fondsverwerving
Kosten eigen fondswerving

4.251

4.000

251

3.320

-

1.268

905

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Het bestuur heeft in 2016 net als voorgaand jaar geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. Wel kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.
8. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

1.268
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OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 12 oktober 2016. De algemene
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Verwerking van het verlies 2016
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 31.180 over 2016 in het boekjaar 2017 in
mindering worden gebracht op de overige reserves.
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering is dit voorstel nog niet in de
jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.
Statutaire regeling inzake de winstbestemming
Het bestuur is bevoegd om het resultaat van het boekjaar een bestemming te geven. Deze resultaatbestemming
moet in overeenstemming zijn met de statuten van de stichting.
Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan de reserves zoals toegelicht onder de
staat van baten en lasten.
7
Accountantscontrole
Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
- 15 -

