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Jaarrekening 2018

Heenvliet 30-12-2019

Geachter bestuur,

1. OPDRACHT

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij 
u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming 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 E- SaaN B.V.. Wij hebben geen controle- of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 
conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften. 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.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2018 van 
Stichting mevrouw Pon  gevestigd aan de Hoornstraat 2 te Almere

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening over de periode 1 januari 2018 t/m 31 
december 2018 van de door u bestuurde stichting.
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3. ALGEMEEN
3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting mevrouw Pon bestaan voornamelijk uit:

a. het financieel ondersteunen van minderbedeelden in Chiang Mai (Thailand) en omgeving.
met name kinderen en ouderen

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door onder andere het bouwen van 
scholen,weeshuizen en verzorgingstehuizen en het bekostigen van voedsel, verzorging en 
opleidingen voor met name ouderen en kinderen.

3.2 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de navolgende bestuurders:
Mevrouw S. Chairat, voorzitter/penningmeester
Mevrouw K. Gaanderse- Thammasat, secretaris
Mevrouw S. Channgam, algemeen bestuurder

3.3 Bestuurstaken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met
 algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelschrijving worden aanvaard.

3.4 Algemeen Nut Beogende Instelling
Op 6 oktober 2008 heeft de Belastingdienst de Stichting met ingang van 1 januari 2008 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (zogenaamde ANBI),
dossiernummer 58 626.
Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. De aanmerking geldt 
voor onbepaalde tijd.
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4. RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat 2018 bedraagt € 1455 positief tegenover € 736 negatief over 2017. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat.

2017 2018
% %

Baten 27762 100 18.078 100
Lasten 28498 102,7 16.623 92,0

Exploitatieresultaat -736 -2,70           1.455          8,0                
Financiele baten en lasten 0

Exploitatieresultaat -736 -2,70           1.455          8,0                

Hoogachtend,
N. Boonpanya
Narisa Administratie

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en wij zijn gaarne bereid tot 
het geven van nader gewenste inlichtingen.  



7. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

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 kosten en andere lasten 
van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten
De baten betreffen de giten en donaties in het verslagjaar.

Lasten
De lasten betreft de uitgaven in Thailand t.b.v. bouwen van scholen, bejaardentehuis,
ondersteuning bejaardeb welke nog zelfstandig kunnen functioneren, hulp aan weeskinderen
en ondersteuning behoeftige bejaarden.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
rente-opbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen de nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.



8. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
€ € 

Vlottende activa
1. Vorderingen
Voorschotten personeel 0 0
Overige vorderingen 0 0

2. Liquide middelen
ING bank 1.694 391
Kas 2.242 4.030

3.936 4.421

PASSIVA
3. Eigen vermogen
Eigen vermogen begin boekjaar 3.217 3.217
Exploitatieresultaat 1.455 -736
Correctie  vermogen boekjaar 2017 -736
Eigen vermogen eind boekjaar 3.936 3.217

4. Schulden
Overlopende passiva 1.204

5. Baten
Giften en donaties 18078 27.762

OVERIGE LASTEN
6. Diverse uitgaven
Accountantkosten 400
Uitgaven hulpbehoevende projecten en/of
personen 16142 27.803
Bank- girokosten 72 295
Overige algemene kosten 409 0

16.623 28.498
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