
Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

Jaarrekening 2016



Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016                                                                                                   5
Staat van baten en lasten over 2016                                                                                        7

Grondslagen van waardering en resultaatbepalíng                                                                     3
Toelichting op de balans                                                                                                    10
Toelichting op de staat van baten en lasten                                                                              12

Overige gegevens

Samenstellingsverklaring van de accountant                                                                            15

Jaarrekening 2016                                                                                                                 1
Kenmerk: 04505/AR/Teom P4/HK



Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

Accountantsrapport

Jaarrekening 2016                                                                                                                                                                                   3



Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

Jaarrekening

Jaarrekening 2016                                                                                                                                                                                   4



Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

Balans per 31 december 2016
{na voorstel res ultaatbestemmiíng)

Bezittingen

2016                                               2015

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren                                                              ‐                                   825
Overige vorderingen en overlopende
activa                                                                  223                                 1.279

223                                          2.104

Liquide middelen
121300                                  168.684  .

122.023                                       170733
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Schulden

Kapitaal

Algemene reserves

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Jaarrekening 2016

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pijnacker

2016                                            2015

€                                                  €

74.380                                        69.446

47.643                                       101.342

122.023                                       170.788
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Staat van baten en lasten over 2016

2016                                            2015

Baten                                                                                                234.902                                   184.340

Donaties                                                               229.830                                 187.736
Algemene kosten                                             133                                 30

Totaal lasten                                                               229.963                          187.766

Resultaat                                                                                        4.939                                   3‐425

Financiële resultaten                                                             —5                                319

Resultaat                                                                                        4.934                                    ‐3—1Û7
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

informatie over de rechtspersoon

l/estigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië is feitelijk en statutair gevestigd op Oostlaan 68, 2641 DT te
Pijnacker, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27295064.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting heeft als doel het verlenen van hulp aan personen en gemeenschappen in Armenië op
diverse gebieden, waaronder medische hulp en het verstrekken van eerste levensbehoeften (zoals
water), zulks in de ruimste zin van het woord.

schattingen

lnformatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Pijnackenaren helpen Armenië zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 362 lid 1, Boek 2 BW 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 wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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 verkrijgingspríjs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Omrekening van vreemde valuta

Omrekening van vreemde valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië worden gewaardeerd met
inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in
euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

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.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië bestaat uit de reserves.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste vennerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale 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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Toelichting op de balans

l/lottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Rabobank

Kapitaal

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië

2016

2016

223

223

2016

121.800

In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserves weergegeven:

Stand per 1januari 2016
Saldo baten en lasten
Stand per 31 december 2016

Dit vermogen dient te worden aangehouden om:

 projecten die over meerdere jaren verspreid zijn te kunnen blijven financieren.
 projecten waarbij het niet van te voren vast staat of derden een bijdrage zullen leveren wel uit te
kunnen voeren en te starten.

Pĳnacker

2015

825

2015

534
745

1.279

2015

168.684

Algemene
ÏESGWES

69.446

4.934

74.380

 projecten waarvoor toestemming is verleend, maar waar het op dat moment niet verantwoord is te
starten, op een later moment te kunnen financieren.
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Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

2016             2015

Af te dragen Little Bridge inzake Nor Kharberd (watervoorziening)                     15.101                  ‐
Af te dragen Little Bridge inzake Aghpuyr (landbouwwerktuigen)                       12.400                  ‐
Af te dragen Little Bridge inzake Nor Kharberd (dak)                                      10.700                  ‐
Af te dragen Zimbabwe                                                                               9.442            4.442
Af te dragen Little Bridge inzake Berdavan                                                       ‐         50‐000
Af te dragen Little Bridge                                                                                —          20.500
Af te dragen Little Bridge inzake Ara rat                                                                       ‐            10‐000
Af te dragen Little Bridge inzake "Stralen van Hoop"                                                 —            3‐300
Af te dragen Little Bridge inzake Torfavan                                                                   ‐             5.000
Af te dragen Little Bridge inzake voedselpakketten                                                      ‐             2‐500

47.643         101.342

i‘ venen‐i‚egeireanernernrg‘

Met betrekking tot de verdeling van het resultaat over 2016 stelt het bestuur voor dit resultaat toe te
voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is al verwerkt in deze jaarrekening.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

2016             2015

Giften                                                                                                   234.902         184.269
Bijdragen jubileum                                               _                                                         ‐             9.865
Kosten jubileum                                                                                                                           ‐              ‐9.794

234.902         184.340

Donaties

2016             2015

Bijdragen Little Bridge direct                                                                   150.909         163.608
Bijdragen Little Bridge via Wilde Ganzen                                                           72.221           16.628
Bildragen Zimbabwe.                                                                             .  . _5.0o0_ _ _ _   _„7‚.5o0‚ „ „ í
Overige bijdragen                                                                                       1.700                   ‐

229.830         187.736

De bijdragen via Wilde Ganzen worden door hen met 50% verhoogd, inclusief deze verhoging is dit jaar
aan Little Bridge via de Wilde Ganzen dus € 108.332 afgedragen.

Algemene kosten

2016             2015

Kosten l‐laringparty tbv organisatie                                                                         100                     ‐
Kosten domeinnaam                                                                                       33                 30

133                 30

Financiële resultaten

2016              2015

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                                                                223                 534
Rentelasten en soortgelijke kosten                                                                       ‐228                ‐215

‐5                319

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2016              2015

Ontvangen bankrente                                                                                    223                534

Rentelasten en soortgelijke kosten

2016              2015

Betaalde bankrente en kosten                                                                      228               215
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Stichting Pijnackenaren neigen erinenië.
Pijnacker

Ündertekening bestuur

ingevolge artikel 8 lid 2 van de statuten dienen de balans en de staat van baten en lasten te worden
ondertekend door het bestuur.

Het bestuur van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië bevestigt bij deze dat de. balans per 31
december 2016 en de staat van baten en lasten over het jaar 2016 een juist beeld geven van de
financiële gang van zaken bij de stichting.

Pijnacker, d.d.      P * + ! +    '42’ ‘V.   ‚i; 5) I’;

/
.I.F.L Oudshoorn:

(Secretaris)

l K.
A.G. van DaalenR dam:     „k > � ��� ��I* L $ � ��� ��I*(Penningmeester)       i "

J. van der stoep: � � ��� ��I*  '

(Bestuurslid)
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Overige gegevens
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Bloemendaal Ruigrok ]@ ( W
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Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Ter attentie van het bestuur
Oostlaan 68
2641 DT PIJNACKER

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarre keníng 2016 van uw onderneming

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië te Pijnacker 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, ‘SamenstelIingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over‐
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Pijnackenaren helpen Armenië.

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.

Pijnacker, 31 mei 2017

Bloemendaal Ruigrok

A.M. Ruigrok
Accountant Administratieconsulent

Q Oranjeplein 2, 2641 EZ Pijnacker   R015 362 O6 O0

‘El inloíìbloemendaalruigrok.nl    21'.’ wwwbloemendaalruigrok.nl


