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Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Ter attentie van het bestuur

P/a Oostlaan 68
2641 DT PIJNACKER

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw onderneming.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Pijnackenaren helpen Armenië te
Pijnacker bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met
de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de
onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags‐ en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Pijna ken, 11 juni 2015

Blo menda lRuigrok

A.M. Ruigrok
Accountant Admìnistratieconsulent

Oranjeplein 2                264i EZ Pijnacker              ‐— 015 362 D6 O0        .‐ ' wwwbloemendaalruigrok.nl‘rlr     I   I‘       Iìezhfinn      I  l       {\4I‘\I"f'\14f'\4r\        r Krul           u  I
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Algemeen

Rechtsvorm

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië is opgericht op 15 december 2006 en statutair gevestigd te
Pijnacker. De entiteit is als stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27295064.

Activiteiten

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten 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.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 het opzetten of ondersteunen van diverse projecten of activiteiten in Armenië
— het werven van fondsen, in het bijzonder in PijnackenNootdorp
 het inzamelen van goederen
 het samenwerken met personen, autoriteiten en/of instellingen in Armenië
— het verschaffen van informatie aangaande de situatie in Armenië aan relevante doelgroepen
 andere middelen

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer J.J.H. Bos, mevrouw A.G. van Daalen‐
Rijsdam, de heerJ.F.L. Oudshoorn en de heerl. van der Stoep.
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Balans per 31 december 2014
(na voorste! resuitaatbestemmíng)

2014                               2013
€                 €                 €                 €

Bezittingen

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa                                                                              840                                919

Liquide middelen                                                                76.742                              90381

77.582                             91.900

inarreireninn 2074



Schulden

Kapitaal

Algemene reserves

Kortlopende schulden

Crediteuren

Overige schulden en overlopende passiva

Jaarrekening 2014

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
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2014                    2013
c                 c                                   c

72.553                             70.695

                                  75

sogg                             21.130

5.029                             21.205

77.532                             91.900
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Staat van baten en lasten over 2014

2014                            2013
€               €               €               €

Baten                                                                  136.994                        160.693
Donaties                                              135.704                        167.633
Algemene kosten                                           30                             105

Totaal lasten                                                          135.734                        167.738

Resultaat                                                                 1.260                          ‐7.045

Financiële resultaten                                                  598                           719

Netto resultaat                                                                1.858                             —6.326

Jaarrekening 2014



Kasstroomoverzicht over 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Nettoresultaat

Verandering in werkkapitaal
Vorderi nge n

Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperatíes

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

Jaarrekening 2014
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16.176

2014                    2013
c                       €

1260                 7045

79                    481
20160

16097                 19679

14837                  12634

840                     919
242                    200

598             ____    719
—14239                  13353

14239                  13353

90981                  77628
—14239             _    1355;
76742                  90981
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar 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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan 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 dit in de toelichting vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs en vervallen in principe binnen een jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van financiële
baten en lasten zijn opgenomen op basis van balansmutaties.

Jaarrekening 20.14                                                                                                                                                                     Í Í



Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente

Liquide middelen

Rabobank

Kapitaal

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

840          919

76.742         90.981

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

Stand per 1 januari 2014
Saldo baten en lasten

Stand per 31 december 2014

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

Overige schulden en overlopende passiva

Af te dragen Zimbabwe
Rente en bankkosten
Af te dragen Little Bridge
Terug te betalen voorschot aan J.J.H. Bos

Jaarrekening 2014

Algemene
_ reserves

70.695

1.858

72.553

75

4.942         8.850
87            94

        11.186
—         1.000

5.029        21.130
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Giften

Donafies

Bijdragen Little Bridge via Wilde Ganzen
Bijdragen Little Bridge direct

Bijdragen Zimbabwe

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië
Pĳnacker

2014         2013
€            €

136.994      160.693

120.679       123.213
10.925       30.570
4.100        13.850

135.704       167.633

De bijdragen via Wilde Ganzen worden door hen met 55% verhoogd. Er is dit jaar aan Little Bridge dus
inclusief de verhoging totaal € 197.977 afgedragen. Dit is gebruikt ten behoeve van onder andere:

 Stapelbedden school 2 Goris.
 Vernieuwen ramen en deuren Berdavan.
 Vernieuwen waterleiding Tretuk.
— Schapen en lammeren.
 Renovatie preschool Tretuk.
 Renovatie preschool Bardzraschen.
 Renovatie Specialized Children Home Kharberd.
 voedselpakketten
 Meisje met klompvoeten

Algemene kosten

Kosten domeinnaam
Kosten schenkingsovereenkomst

Financiële resultaten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontva ngen ba n krente

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente en kosten

Jaarrekeninn 2014

30          30
‐         75

30 __      105

840         919
242        «200

598         719

840         919

242         200
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Overige gegevens

Accountantscontrole

Stichting Pijnackenaren helpen Armenië valt binnen de door de wet (artikel 396 Boek 2 BW) gestelde
grenzen en is daardoor vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van accountantscontrole
naar het vereiste inzicht van de jaarrekening. Van deze vrijstelling heeft de entiteit gebruik gemaakt.

Ondertekening 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 2014 en de staat van baten en lasten over het jaar 2014 een juist beeld geven van de
financiële gang van zaken bij de stichting.

Pijnacker, d.d.

J.J.H. Bos:                     s }; J  b s r; w
(Voorzitter)                               '       F

J.F.L. Oudshoorn:
(Secretaris)

A.G. van Daalen‐Rijsd
(Penningmeester)

J. van der Stoep:           .      ,_
(Bestuurslid)            ’    s >
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