
(4  

Stichting Tenda Patnoja Kenia 
Gevestigd te 'sGravenhage 
Rapport inzake cie 
Jaarrekening 2015 

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. 
Postbus 34 
2670 AA Naaidwijk 
Telefoon: 088 2532450 
E-inaii: naaidwijk©aIIa.nI 



C)  

Stichting Tonda Pamoja Kenla 
's-Gravonhago 

Inhoudsopgave 

Pagina 

1. 	Accountantsverslag 

1.1 	Samenstellingsverklarirlg van de accountant 	 2 

1.2 Algemeen 	 3 

2. Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2015 6 

2.2 Staat van baten  on  lasten over 2015 8 

23 Grondslagen van waardering  on  resultaatbepciling 9 

2.4 Toelichting op cle balans 10 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 12 

3, 	Overige gegevens 

3.1 	Resultaatveiwerking 
	 14 

SarneristItingsverkIaiiA9 algogoven 



JE 

1. Accountantsverslag 



Stichting Tenda Panioja Kenia 
Ter attentie van het bestuur 
Eisenhowerlaan 61 
2517 1<1< 's-Gravenhage 

Naaldwijk, 17 november 2016 
Ons kenmerk: 20512234/2015 

Geacht bestuur. 

Hierbij bieden wij ti het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Tenda Pamoja Kenia te 

's-Gravenhage. 

1.1 SamensteHingsverklaring van de accountant  

Aan: Het bestuur van Stichting Tonda Panioja Kenia 

De jaarrekening van Stichting Tenda Pamoja Kenia te 's-Gravunhage is door ons samengesteld op basis 
van de van u gekregen informatie. Do jaarrekening bestaat uit do balans per 31 december 2015 en de  

stoat  van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In  dew  toelichting is onder 

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samensteflingsopdracht is door ons uitgevoerd volgons Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij hot opstellen  on  presenteren van (le jaarrekening in overeen-

stemming met Titel U Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek  (SW).  Wij hebben daarbij onze deskundigheid 

op het gebied van adrninistralieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstelungsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dal u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldendo regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dal Li aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat hot beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Tenda Pamoja 

Kenia. 

[hij 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  on  (lat Wij vertrouwelijk omgaan met 

cie door LI verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsverkiaring en de VGBA 

veïwijz.en wij  II  naar www.nba.nl/uitlog-sarnenstellingsveil(laring.  

Samonstellingsverklaring arggoven 
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Stichting Tenda Pama Kenla 
s-Gravenhage 

1.2 Algemeen 

Oprichting stichting 

Blijkens de akte d.d. 19 juli 2007, verleden door notaris mi. H. Matzinger werd de Stichting Tenda Parnoja 
Kenia per genoemde datum opgericht. De stichting is statutair gevestigd te 's-Gravenhage. 

Samenstelling van bestuur 

Mevrouw A. Timmermans - Kuiken (voorzuter) 
Mevrouw M.T. Paap (secrataris) 
De beer W.G. Vellinga (bestuurslid en waarnemend penningmeester) 
De  hear  D.J. I lagedoorn (bestuurslid) 

Tot liet geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Sanrnnstcliingsverklacing afgegeven 
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2.1 Balans per 31 december 2015 

31-12-2015 	- 

€ 	 € 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Leningen u/g 	 277 
Overige vorderingen en overlopende ecU 1 
va 	

____ 

2.809 

3.086 

Liquide middelen 	 2 	 64.320 

67.406 

$anensteIingSvAikIariflg afgegeven 	 6 

31-12-2014 
€ 	 € 

277 

641 

918 

90.493 

91.411 



PASSIVA 

Eigen vermogen 
Geplaatst kapitaal 
Vereniglngsvorniogen 

Bosteinmingsfondson 

Kortlopende schuldon 
Overige schulden en overlopende 
passiva 

31-12-2015 
€ 	 € 

0 
12, 213 

50.270 

4.923 

67.406 

31-12-2014 
€ 	 € 

0 
16.658 

73.913 

840 

91.411 



Sflcliting Tenda Painoja Kenfa 
's.Gravenhage 

2.2 Staat van baten en lasten over 2015 

- 
	 2015 	 - 

	 2914 
€ 	€ 	€ 	 € 

Baton 	 6 	 13.948 	 12.093 
Overige personeelskosten 	 7 	13.098 	 18.250 
Algemene kosten 	 (1) 	 1 
Algemene kosten 	 8 	5.297 	 9.023 

Totaal lasten 	 18.394 	 27.274 

Tekort c.q. overschot vóór 
belastingen 	 (4.446) 	 (15.161) 
Belastingen 	 0 	o 

Tekort c.q. overschot 	 (4.446) 	 (15.181) 

Totaalresultaat rochtspersoon 	 (4.44(5) 	 (15.181) 

Sarnonsteflingsvorklaling afgegeven 	 8 
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Stichting  Tends  Pamoja Kenla 
s.Gravenhago 

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting  Tenth  Pamoja Kenia bestaan in hoofdzaak uit het stimuleren van het 
onderwijs, de gezondheidszorg en de lokale economie - in de ruimste zin van het woord - in Kenia. 

De onderneming is bij de Kamer van Koophandel Haaglanden Ingeschreven onder nummer 27303546. 

De statutaire vestigingsplaats Is 's-Gravenhage. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Voor do jaarver&aggeving wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenverworvende 
Instellingen toegepast. 

Vordoñn gen 
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen  dc  reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseercie kostprijs. De reële waarde en geamortiseorcie kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waaide. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, tho op grond van de 
economische realiteit worden aangemerkt as oigonvermogensinstrument de juridische vorm speelt 
hierbij geen rol. 

Voorzienlngon 
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn cm de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Hesteniniingsfondsen 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Grondslagen voor de resultnathopating 

Algemeen 
Voor de jaarverslaggeving wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving GfiO Fondsenverwervende 
instellingen toegepast. 

SarnensteIkigsvûrk)adng algegevan 



31-12-2015 	31-12-2014 
€ 	 € 

201 641 
2.608 0 

2.809 641 

Stichflng Tenda Parnoja Kenla 
s-Gravenhaçje 

2.4 Toelichting op de balans 

Vlottende activa 

Vordoringon 

1 Overige vorderingen en overlopende activa 
Te vorderen overige rente 
Nog te ontvangen subsidies Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

2 Liquide middelen 
Rabobank, rekening-courant 	 34.659 	9.971 
Rabobank, internet spaarrekening 	 25.731 	67.090 
Rabobank, rekening-courant 	 619 	 77 
KBC, rekening-courant 	 3.311 

- 

	 13.355 

- 

	 64.320 	90.493 

2015 	2014 
€ 	 € 

3 Verenigingsvermogen 
Stand per 1 januari 
Nog toe te wijzen 
Uit resuRaatverdeling 

Stand per 31 december 

4 Bostomnlngsfondsen 
Bestemmingsfondsen 

Bestemmingsfonds Waterprojecten 
Stand per 1januari 
Dotatie ten laste van resultaat 

Valutaomrekeningsverschilten 

Stand per 31 december  

16.658 	31.839 

	

1 	 0 
(4.446) 

-- 

	(15.181) 

12.213 	16.658 

	

31-12-2015 	31-12-2014 
€ 	 C.  

50.270 	73.913 

2015 	2014 
€ 	 € 

73.913 	127.854 
79.938 	147.164 

	

153.851 	275.018 
(103.581) 	(201.105) 

50.270 	73.913 

SamenstelHngsvorkladng argegeven 	 10 
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2015 	2014 
€ 	 € 

Bestemmingsfonds  Football for  Water 2014-2015 (i.s.m. KNVB) 
Stand per 1 januari 	 0 	 0 
Stortingen projectbijdragen 	 68.827 	 0 

68.827 
Bestede kosten t.l.v. projectbudget 	 (68.827) 	 0 

Stand per 31 december 	 0 	 0 

kortlopende schulden 

5 Overige schuldon  on  overlopende passiva 
Overige rekening-courant 840 840 
Accountantskosten 2.027 0 
Nog tot te voeren werkzaamheden Waterprojecten 2014-2015  Football for  
Water 2.056 0 

4.923 840 

Overige ie kening-couronl 
Rekening-courant de heer W.G. Vellinga 840 840 

Sarnens!oIlingsvoIklaring afgegeven 	 1,1 



Stichting Tonda Parnoja Kenla 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 
2015 	2014 

€ 	 € 

6 Baton 

Sponsorbijdrage 	 13.948 	12.093 

7 Overige personeelskosten 

Directe personeelskosten 	 6.913 	6.589 
Vervoerskosten personeel 	 6.185 	11.661 

	

13.098 	18.250 

8 Algemene kosten 

Algemene kosten Stichting Tenda Pamoja Konia (Nederland) 1.218 3.548 
Projectkosten Stichting Tenda Parnoja Konia 3.953 5.778 
Bankkosten minus ontvangen rente  hank  126 (303) 

5.297 
- 

	 9.023 

1s-Gravenhage,  

Mevrouw A. Timmermans - Kuiken 	Mevrouw M.T. Paap 
	

Do heer W.G. Vellinga 
Voorzitter 	 Secretaiis 

	
Penningmeester 

De heer D.J. Hagedoorn 
Bestuurslid 

SarnensteIllrgSYûtkIaun9 afgegeven 	 12 
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3.1 Rosultaatverworklflçj 
De bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het resultaat over 2015 ad €4.446 zal geheel worden in mindering gebracht op aan do overige reserves. 

Het voorstel van het bestuur is, vooruitlopend op de vaststelling in bestuursvergadering, verwerkt in de 
jaarrekening 2015 van de stichting 

Snrnenstelllngsvciklaring afgegcven 	 14 
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