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1.ACCOUNTANTSVERSLAG

•

Aan het bestuur van
Stichting Tandheelkundeproject Kenya
Dorpsstraat 90
2343 BB Oegstgeest
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Doetinchem 22 juni 2016

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2015 met betrekking tot uw vennootschap.

1.1 OPDRACHT

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Tandheelkundeproject
Kenya te Leiden.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Tandheelkundeproject Kenya is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van
baten en lasten over 2015 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 Tandheelkundeproject Kenya.
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.

Koopmanslaan 31
7005 BK Doetinchem
Postbus 337
7000 AH Doetinchem
T 0314 -32 80 80
F 0314 - 32 80 88
inforitgripadviseurs.n1
www.gripadviseurs.n1
Grip Accountants en AM hours is de handelsnaam %art Grip Accountants en Ads iseurs N.V., statutair gevestigd te Duiven en ingeschreven in het handelsregister ouder nr. 09190974. Dienstverlening vindt plaats onder algemene 5 oorwaarden,
waarin onder meer beperkl!tg van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze zijl' gedcponcord bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem. In te zien op www.gripadviseurs,n1 coup aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
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1.3 ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting betreft een stichting die is aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (ANI31). De
stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 5 juni 2003. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 28097971.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting is
812950197.
Activiteiten
Stichting Tandheelkundeproject Kenya heeft ten doel: het leveren van curatieve en preventieve
tandheelkundige hulp in Kenia en zo mogelijk de educatie van tandheelkundig medewerkers, te
realiseren op rationele wijze, met eenvoudige middelen.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- N. Peerdeman-Klopstra, voorzitter
- H.A.J.G. Breuer, secretaris
- J.J.A. van der Geest, penningmeester
- R.G.H. Waanders, 2e secretaris/2e penningmeester
Bestuursverslag
Het bestuursverslag over onder andere de uitgevoerde activiteiten ligt ter inzage ten kantore van de
rechtspersoon en is gepubliceerd op de internetsite: www.tandheelkundekenia.n1

SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend,
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
N ens deze,

renen
Accountant-Administratieconsulent.

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden

5

•

grip
accountants en adviseurs

2. JAARREKENING
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015

31 december 2014

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventarissen

1
52.027
1.050

49.681
450

53.077

50.131
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

2
3

4
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2.798

112
3.185
3.297

3.059

29.053

23.207

82.481

79.343

7

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juni 2016

grip
accountants en adviseurs

31 december 2015

31 december 2014

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve

5

75.296

72.158

Voorzieningen
Overige voorzieningen

6

7.185

7.185

82.481

79.343

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden

8

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 juni 2016

grip
accountants en adviseurs

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015
€

2014
€

€

€

Opbrengsten

7

23.505

23.931

Inkopen

8

-4.081

-9.559
14.372

19.424

Brutowinst
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

9
10

9.213
153

9.414
67

11

2.946
3.579

2.946
6.235

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

12

Netto resultaat

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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18.662

3.533

-4.290

-395

-441

3.138

-4.731
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Activiteiten
Stichting Tandheelkundeproject Kenya heeft ten doel: het leveren van curatieve en preventieve
tandheelkundige hulp in Kenia en zo mogelijk de educatie van tandheelkundig medewerkers, te
realiseren op rationele wijze, met eenvoudige middelen.
Financiele instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta's
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum.
Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen
de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Bedrijfsuitoefening in het buitenland
De activa en passiva van de bedrijfsuitoefening in het buitenland worden in euro's omgerekend tegen de
slotkoers op de balansdatum. De baten en lasten worden in euro's omgerekend tegen de wisselkoersen
op de transactiedata.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.
Overige voorzieningen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van
de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
Baten
De baten betreffen de behaalde omzet met behandelingen en de verkoop van medicijnen alswel de
donaties en giften in het verslagjaar.
Afschrijvingen
De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Gebouwen Inventarissen
en terreinen

Totaal

61.410
-9.383
52.027

3.000
-1.950
1.050

64.410
-11.333
53.077

-2.346
-2.346

-600
-600

-2.946
-2.946

61.410
-11.729

3.000
-2.550

64.410
-14.279

49.681

450

50.131

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2015
Mutaties
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2015
Vlottende activa
31-12-2015

31-12-2014

112

261

2.584
422
179
3.185

2.584
214

4.118

4.348
300
15.064
790
2.705
23.207

2 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Vordering Andrew
Vordering Emmanuel
Vordering James

2.798

4 Liquide middelen
Kas
Overlopende kruisposten
Rabobank
F van Lanschot bankiers NV
Bank in Kenia
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PASSIVA
2015

2014

72.158
3.138
75.296

76.889
-4.731
72.158

7.185

7.185

5 Algemene reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
Voorzieningen
6 Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7 Opbrengsten
Omzet behandelingen in Kenia
Omzet medicijnen
Donaties, giften en acties

8 Inkopen
Inkoopwaarde omzet

2015

2014

8.644
1.561
13.300
23.505

8.980
1.598
13.353
23.931

4.081

9.559

1.242
2.266
573
4.081

1.864
2.757
4.938
9.559

3.754
1.135
1.083
2.705
536
9.213

4.075
1.187
153
1.041
2.438
520
9.414

153

67

2.346
600
2.946

2.346
600
2.946

1.086
145
1.125
1.223
3.579

4.377
447
402
1.009
6.235

344
706
36
1.086

647
699
3.031
4.377

145

447

Inkoopwaarde omzet
Inkoop Masaruko
Inkoop medicijnen
Verbruiksmaterialen

9 Lonen en salarissen
Salaris James
Salaris Emmanuel
Salaris Mary
Salaris Belinda Musyoki
Salaris Teresa
Salaris John

10 Sociale lasten en pensioenlasten
Pensioenverzekering
Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen

11 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Onderhoud pand en tuin
Gas, water en elektra
Kampkosten

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

1.125

402

914
309
1.223

846
163
1.009

395

441

Algemene kosten
Assurantiepremie
Overige algemene kosten

12 Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

Lichtenvoorde, 22 juni 2016

N. Peerdema-Klopstra
Voorzitter

J.J.A. van der Geest
Penningmeester

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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3. OVERIGE GEGEVENS
3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
3.2 Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te
geven:
Het saldo van baten en lasten over 2015 ad € 3.138 wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming
saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de huishouding.

Stichting Tandheelkundeproject Kenya, Leiden
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