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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting DENBI is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de baten en lasten over 2017
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 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
Stichting DENBI.
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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Barneveld, 12 juni 2018
Westeneng Accountants + Adviseurs

B. Wijnne AA

ALGEMEEN
Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 14 november 2014, verleden door notaris mr. A. Dangremond werd de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting DENBI per genoemde datum opgericht.

Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
- De heer J.W. Boon, voorzitter;
- De heer E. van Laar, secretaris;
- De heer E. van Veldhuizen, penningmeester;
- De heer H.A. Hardeman, algemeen adjunct.
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BESTUURSVERSLAG
Missie en visie
Missie
‘Met de hand aan de ploeg’, in een gebroken wereld Gods liefde laten schijnen, ons hart openen en laten
spreken wanneer we onze broeders en zusters gebrek zien lijden.
Vanuit deze missie wil Stichting Denbi er zijn voor onze verre naaste in Ethiopië. Met hierbij als motto
dat iedereen, rijk of arm, een schepsel van God is, zich geliefd weet, het recht heeft op goede
gezondheidszorg, de kans krijgt om tot zijn recht te komen en zich kan ontwikkelen tot een volwaardig
individu in de samenleving.
Visie
Stichting Denbi zet zich in voor verschillende vormen van hulpverlening en ontwikkeling voor de meest
(kans)arme en vergeten bevolking van Ethiopië. Dit komt tot uitdrukking in het verlenen van
gezondheidszorg aan de bevolking van het dorpje Denbi, verstoken van goede, bereikbare en betaalbare
gezondheidszorg.
Er vindt individuele begeleiding en hulpverlening plaats voor zowel volwassenen als kinderen, die
verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn. Deze groep valt binnen de reguliere gezondheidszorg tussen wal
en schip. Door hierop in te spelen, wil Stichting Denbi hen zoveel mogelijk een menswaardig bestaan
bieden.
Ontwikkeling, kennisoverdracht, duurzaamheid en mensen niet blijvend afhankelijk te laten zijn van
hulpverlening. Dat is wat ons drijft. Dit uit zich in:
•
het overdragen van (gezondheids-) kennis;
•
inzet op structurele hulpverlening;
•
expertise delen met lokale hulpverleners;
•
het stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan de missie van Stichting Denbi.
Activiteiten 2017
Stichting Denbi heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met zeven projecten.
Ons hoofdproject is het realiseren van een Medium Hospital in het dorpje Denbi, vlakbij Debre Zeit. Dit
jaar zijn we vooral bezig geweest met vergunningen, ontwerpen, financiële middelen verzamelen. Aan
het eind van het jaar 2017 is de bouw gestart en alles staat in een beginfase.
Het jaar 2017 staat voor de Stichting in het teken van veel communicatie met de overheid in Ethiopië
om de benodigde vergunningen en licenties in orde te krijgen voor het bouwen van de kliniek. Per eind
2017 lijkt hier meer zekerheid voor te komen.
Daarnaast heeft de Stichting ook diverse kleine projecten mogen doen in Ethiopië. Stichting Denbi heeft
zich ook ingezet voor een lokaal schooltje in Debre Zeit, die zonder de hulp van de Stichting en
donateurs geen bestaansrecht meer zou hebben. We hebben de kliniek opgeknapt en voorzien van
nieuw meubilair. Ook hebben we een sponsoractie opgezet. Er worden op dit moment 30 kinderen
gesponsord door individuele sponsors uit Nederland.
Daarnaast is de Stichting in 2017 actief geweest met een vijftal andere projecten, zoals het voedselhulp
programma, waarbij veel mensen voorzien werden van voedsel, en het vervolgtraject daarop. Ook
hebben enkele individuele personen hulp kunnen bieden.
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Toekomst
In 2018 wordt er gestart met het bouwen van de kliniek. De containers met materialen staan al meerdere
jaren in Ethiopië klaar om gebouwd te worden. Om de bouw te financieren, zal de opgenomen
voorziening uit oudere jaren aangesproken worden. Ook wil de Stichting in 2018 nog een campagne
opzetten om voldoende financiële middelen voor het inventaris van de kliniek te krijgen, zodat Berdien
en Aberash de kliniek in gebruik kunnen nemen. De jaarlijkse activiteiten, zoals de Koningsmarkt, de
oliebollenactie, etc. en de donaties en giften van sponsoren en donateurs zal hier ook voor een groot
deel aan bijdragen.
Ook willen we op individueel niveau hulp blijven aanbieden. De lopende projecten blijven we financieren
en als er hoge nood is, kan er hulp geschonken worden aan nieuwe individuele personen. Dit jaar richten
we ons echter wel vooral op de bouw en het inventaris van de nieuwe kliniek.
Geplande activiteiten 2018
De volgende activiteiten staan voor 2018 weer op het programma:
•
•
•
•
•

De Denbi winkel aan de Veluweweg 99 in Kootwijkerbroek. Deze winkel is vijf dagen per week
geopend en wordt enthousiast geregeld door ca. 25 vrijwilligers;
De jaarlijkse Koningsmarkt, georganiseerd door ca. 40 vrijwilligers;
De jaarlijkse Oliebollenactie in december, georganiseerd door ca. 10 vrijwilligers;
Diverse individuele markten/fairs/beurzen/verkopingen, waarop vrijwilligers van Stichting Denbi
aanwezig zijn;
Zangavonden, georganiseerd door zangverenigingen.

Barneveld, 12 juni 2018

De heer J.W. Boon
Voorzitter

De heer E. van Laar
Secretaris
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JAARREKENING

Stichting DENBI, Barneveld

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

4.794

3.352

5.000

5.000

Vorderingen
Handelsdebiteuren

20.824

22.960

Liquide middelen

158.185

21.125

Totaal activa

188.803

52.437

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
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31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

25.515

12.521

60.000

20.000

80.000

-

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Overige schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

11.914

8.265

11.374

11.651

Totaal passiva
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23.288

19.916

188.803

52.437

Stichting DENBI, Barneveld

BATEN EN LASTEN OVER 2017

€

Baten
Inkoopwaarde van de omzet

135.716
-33.353

Brutowinst
Afschrijvingen
Kosten beheer en bestuur
Besteed aan doelstellingen

2017
€

€

2016
€

142.465
-29.575
102.363

1.408
8.292
79.669

112.890
842
4.940
83.423

Som der bedrijfskosten

89.369

89.205

Netto resultaat vóór belastingen

12.994

23.685

-

-

12.994

23.685

Belastingen

Resultaat na belastingen
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Stichting DENBI, Barneveld

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting DENBI is feitelijk en statutair gevestigd op Vellerselaan 38, 3772 PP te Barneveld en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61879738.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting DENBI bestaan voornamelijk uit het oprichten en instandhouden van één of
meer regionale (poli)klinieken in Ethiopië teneinde medische- en verloskundige hulp en medische
voorlichting te geven aan de bevolking van de betreffende vestigingsplaats en omgeving en het
verrichten van overige activiteiten ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Ethiopië.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

11

Stichting DENBI, Barneveld

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Stand per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.194
-842

Boekwaarde per 1 januari 2017

3.352

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

2.850
-1.408

Saldo mutaties

1.442

Stand per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

7.044
-2.250

Boekwaarde per
31 december 2017

4.794

Vlottende activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.000

5.000

31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.000

5.000

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen
Voorraad winkel
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Vorderingen
31-12-2017
€

31-12-2016
€

20.824

22.960

31-12-2017
€

31-12-2016
€

136.827
16.358
5.000

20.425
700

158.185

21.125

Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren

Liquide middelen
Bank Ethiopië
Rabobank
Kas
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

12.521
12.994

-11.164
23.685

Stand per 31 december

25.515

12.521

31-12-2017
€

31-12-2016
€

60.000

20.000

31-12-2017
€

31-12-2016
€

80.000

-

Overige reserve

Bestemmingsreserve

Overige voorzieningen
Reservefonds medische kliniek

Langlopende schulden

Overige schulden
Lening o/g derden

Er is geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over aflossing is niets overeengekomen.

Kortlopende schulden
31-12-2017
€

31-12-2016
€

11.914

8.265

31-12-2017
€

31-12-2016
€

11.374

11.651

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
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TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
2017
€

2016
€

53.655
44.510
26.951
10.600
-

38.840
31.022
32.221
14.117
26.265

135.716

142.465

2017
€

2016
€

33.353

29.575

2017
€

2016
€

17.191
16.162
-

8.925
19.253
1.397

33.353

29.575

2017
€

2016
€

1.408

842

2017
€

2016
€

8.292

4.940

Baten
Sponsoring
Opbrengsten markt
Opbrengsten winkel
Giften algemeen
Giften voedselhulp

Inkoopwaarde van de omzet
Inkoopwaarde omzet

Inkoopwaarde omzet
Inkopen markt
Inkopen winkel
Inkopen reizen sponsors

Afschrijvingen
Inventarissen

Kosten beheer en bestuur
Diverse kosten administratie, beheer en bestuur
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Stichting DENBI, Barneveld
2017
€

2016
€

79.669

33.749
49.674

79.669

83.423

Besteed aan doelstellingen
Uitgaven ten behoeve van voedselhulp
Uitgaven ten behoeve van kliniek Ethiopie

Barneveld, 12 juni 2018

De heer J.W. Boon
Voorzitter

De heer E. van Laar
Secretaris
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