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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Bevestiging

Haarlem, 16 mei 2014

Claus Accountants

H.D. Claus

Accountant-Administratieconsulent

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.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 zoveel als mogelijk

samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2

van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Accountantsrapport Accountantsrapport

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Wondem te Amsterdam bestaande uit de balans

per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2013 31-12-2012

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 25.140 10.308 

Vorderingen en overlopende activa 29 - 

Kortlopende schulden en overlopende passiva (650) (500)

Werkkapitaal 24.519 9.808 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 580 - 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 25.099 9.808 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 25.099 9.808 

25.099 9.808 

2013

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (150)

Toename vorderingen en overlopende activa 29 

Toename liquide middelen 14.832 

14.711 

De liquide middelen zijn in 2013 toegenomen met € 14.832 ten opzichte van 2012.

Accountantsrapport Accountantsrapport

Het werkkapitaal is in 2013 gestegen met € 14.711 ten opzichte van 2012, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

2013 2012

€
In % van de

baten
€

In % van de

baten

Baten 40.847 100,0 21.148 100,0 

Directe lasten (23.592) (57,8) (14.000) (66,2)

Baten -/- directe lasten 17.255 42,2 7.148 33,8 

Afschrijvingskosten 100 0,2 - - 

Overige bedrijfskosten 1.716 4,2 1.922 9,1 

Som der exploitatielasten 1.816 4,4 1.922 9,1 

Exploitatieresultaat 15.439 37,8 5.226 24,7 

Financiële baten en lasten (148) (0,4) (256) (1,2)

15.291 37,4 4.970 23,5 

2013

Toename baten -/- directe lasten 10.107 

Toename afschrijvingskosten 100 

Afname overige bedrijfskosten (206)

Per saldo afname som der exploitatielasten (106)

Toename exploitatieresultaat 10.213 

Toename financiële baten en lasten 108 

Toename resultaat uit gewone exploitatie 10.321 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2013 en 2012 als volgt in euro's 

en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 10.321 ten opzichte van 2012, is als volgt:

Accountantsrapport Accountantsrapport

Resultaat uit gewone exploitatie

5



Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Inventaris 580 - 

580 - 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Overlopende activa 29 - 

29 - 

Liquide middelen 3 25.140 10.308 

25.749 10.308 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2013
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Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 25.099 9.808 

25.099 9.808 

5

Overlopende passiva 650 500 

650 500 

25.749 10.308 

T. Zerfu, voorzitter

Amsterdam, 16 mei 2014

Balans per 31 december 2013

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting 2013 2012

Baten 6 40.847 21.148 

Directe lasten 7 (23.592) (14.000)

Baten -/- directe lasten 17.255 7.148 

Afschrijvingskosten 8 100 - 

Overige bedrijfskosten 9 1.716 1.922 

Som der exploitatielasten 1.816 1.922 

Exploitatieresultaat 15.439 5.226 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 29 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten (177) (256)

Financiële baten en lasten 10 (148) (256)

Resultaat 15.291 4.970 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

T. Zerfu, voorzitter

Amsterdam, 16 mei 2014

Staat van baten en lasten 2013 Staat van baten en lasten 2013
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Aard van de activiteiten

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten

Onder baten wordt verstaan de door derden verstrekte donaties.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na

ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het verlenen van materiele en immateriele hulp aan de armste kinderen van Ethopie.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en

resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

9



Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Directe lasten

Afschrijvingskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,

respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke

zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten

van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede

getroffen voorzieningen voor incourante voorraden.
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

1
Overzicht mutaties 2013:

Stand 31 december 2012 - - - - - - 

Investeringen - - - - - 680 

Afschrijvingen - - - - - (100)

Stand 31 december 2013 - - - - - 580 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2013:

Aanschafwaarden - - - - - 680 

Afschrijvingen - - - - - (100)

- - - - - 580 

Afschrijvingspercentage: 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2013 31-12-2012

Overlopende activa 29 - 29 - 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Overlopende activa

Nog te ontvangen bankrente 29 - 

3) Liquide middelen

ING bank .151 5.140 10.308 

ING bank .151 spaarrekening 20.000 - 

25.140 10.308 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2013 31-12-2012

Stichtingskapitaal 25.099 9.808 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2013

Opnames minus 

stortingen 2013

Beginkapitaal 

op 01-01-2013

Opnames minus 

stortingen 2013

Resultaat over 

de periode 2013

Eindkapitaal op 

31-12-2013

Stichting Wondem 9.808 - 9.808 - 15.291 25.099 

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2013 31-12-2012

Overlopende passiva 650 500 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 650 500 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2013 2012    

6) Baten

Donaties 40.847 21.148 

7) Directe lasten

Uitgaven projecten Ethiopie 23.592 14.000 

Aantal werknemers

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

8) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 100 - 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 100 - 

9) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 692 547 

Kantoorkosten 994 575 

Verkoopkosten - 750 

Algemene kosten 30 50 

1.716 1.922 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 87 - 

Accountantskosten 605 547 

692 547 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2013 2012

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 108 46 

Telefoon 40 - 

Porti 109 22 

Computerkosten 82 77 

Drukwerk 265 131 

Klein inventaris 345 200 

Contributies/abonnementen 45 99 

994 575 

Verkoopkosten

Reiskosten - 750 

Algemene kosten

Overige algemene kosten 30 50 

10) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 29 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten (177) (256)

Per saldo een last / last (148) (256)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank 29 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bet. bankrente/-kosten 177 256 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Wondem Stichting Wondem

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2013 2012

De nadere specificatie van het stichtingskapitaal is als volgt:

Stichting Wondem

Stichtingskapitaal 9.808 4.838 

Fiscale oudedagsreserve - - 

Stand 1 januari 9.808 4.838 

Opnames en stortingen

Totaal opnames en stortingen - - 

Stand 31 december voor winstverdeling 9.808 4.838 

Resultaat 15.291 4.970 

Totaal aandeel in het resultaat 15.291 4.970 

Stand 31 december na winstverdeling 25.099 9.808 

Verdeeld als volgt:

Stichtingskapitaal 25.099 9.808 

Fiscale oudedagsreserve - - 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Specificatie kapitaalrekeningen Specificatie kapitaalrekeningen
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