
               Stichting Giri Ashi Nederland 

               T.a.v. de heer P. ten Cate

               P.a. Margarethastraat 73

               6014 AD  ITTERVOORT

               Jaarrekening 2016



               Stichting Giri Ashi Nederland 

               T.a.v. de heer P. ten Cate

               P.a. Margarethastraat 73

               6014 AD  ITTERVOORT

               Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. Bestuursverslag

1.1 Bestuursverslag directie 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2016 6

2.2 Winst- en verliesrekening over 2016 8

2.3 Toelichting op de jaarrekening 9

2.4 Toelichting op de balans 11

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 14

 1 van 14



1.  ACCOUNTANTSRAPPORT

 2 van 14



               Stichting Giri Ashi Nederland 

               T.a.v. de heer P. ten Cate

               P.a. Margarethastraat 73

               6014 AD  ITTERVOORT

Referentie:                 Dordrecht, 13 december 2017

Betreft:      jaarrekening 2016

Geacht bestuur,

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  de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 

financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Giri Ashi Nederland .

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.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Giri Ashi Nederland  te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de van 

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en 

verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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Hoogachtend,

C.C. Maas

Penningmeester

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 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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

1.1  Bestuursverslag directie

Algemeen

Ittervoort, 13 december 2017

Het bestuur:

P.A. ten Cate C.C. Maas

J. van der Stappen

Het verslag ligt ter inzage op het secretariaat van de stichting.
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2.  JAARREKENING
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 75.294 78.835

Totaal activazijde 75.294 78.835

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Stichtingsreserve continuiteit 44.000 44.000

Overige reserves 19.868 25.034

Onverdeeld saldo -7.328 -5.166

56.540 63.868

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 17.094 14.967

17.094 14.967

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.660 -

1.660 -

Totaal passivazijde 75.294 78.835

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort

2.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ € € €

Netto-baten 41.183 35.458

Doorbetaalde giften 30.000 26.830

Mutatie voorzieningen 16.676 11.176

46.676 38.006

Bruto bedrijfsresultaat -5.493 -2.548

Overige kosten 1.691 2.744

Som der kosten 1.691 2.744

Resultaat voor rente -7.184 -5.292

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 140 436

Rentelasten en soortgelijke kosten -284 -310

Som der financiële baten en lasten -144 126

Resultaat -7.328 -5.166

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 13 december 2017

2016 2015
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting heeft de ANBI status en heeft een fiscaal nummer 814801985.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Alle voorzieningen zijn ten behoeve van toekomstige uitgaven van het kindertehuis of van kinderen wonend in 

het kindertehuis.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De activiteiten van Stichting Giri Ashi Nederland , statutair gevestigd te Dordrecht, bestaan voornamelijk uit:

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Momenteel steunt de stichting een kindertehuis in Indonesië.

Fondsenwerving voor kindertehuizen en kinderprojecten. 

De waardering van activa en passiva vindt 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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen 

en kasmiddelen.
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto baten

Doorbetaalde giften en kosten fondswerving

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar 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.

Onder de betto baten wordt verstaan de ontvangen giften van derden en de ontvangen omzet uit 

fondswerving.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De doorbetaalde giften en diversen omvat de doorbetaalde giften ten behoeve van het weeshuis en de overige 

ondersteunende activiteiten alsmede de kosten voor fondsenwerving.
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., bestuursrekening 10.244 8.700

ABN AMRO Bank N.V., spaarrekening 65.000 70.085

Kas 50 50

75.294 78.835
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

2016 2015

€ €

Bestemmingsreserve continuïteit

Stand per 31 december 44.000 44.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 19.868 35.785

Uit voorstel onverdeeld saldo - -7.751

Onttrekking t.b.v. voorziening Renovatie tehuis - -3.000

Stand per 31 december 19.868 25.034

Onverdeeld saldo

Stand per 1 januari -5.166 -7.751

Onverdeeld saldo -7.328 -5.166

Verdeeld saldo 5.166 7.751

Stand per 31 december -7.328 -5.166

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Studiekosten Asti en Putu Ayu 687 2.115

Gehoorapparaat Ricky 715 800

Renovatie tehuis 5.170 2.590

Fietsenplan 800 800

Studiekosten overige kinderen 7.908 8.131

Inrichting slaapkamers 1.641 531

Spelmateriaal 173 -

17.094 14.967

Studiekosten Asti en Putu Ayu

Stand per 1 januari 1.953 3.650

Dotatie 1.662 -

Onttrekking -2.928 -1.535

Stand per 31 december 687 2.115

Gehoorapparaat Ricky

Stand per 1 januari 800 1.000

Onttrekking -85 -200

Stand per 31 december 715 800
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.4  Toelichting op de balans

2016 2015

€ €

Renovatie tehuis

Stand per 1 januari 2.590 2.130

Dotatie 5.235 -

Toevoeging vanuit overige reserves - 3.000

Onttrekking -2.655 -2.540

Stand per 31 december 5.170 2.590

Fietsenplan

Stand per 31 december 800 800

Studiekosten overige kinderen

Stand per 1 januari 8.131 1.480

Dotatie 7.413 9.611

Onttrekking -7.636 -2.960

Stand per 31 december 7.908 8.131

Inrichting slaapkamers

Stand per 1 januari 531 631

Dotatie 2.375 720

Onttrekking -1.265 -820

Stand per 31 december 1.641 531

Spelmateriaal

Stand per 1 januari - -

Dotatie 653 -

Onttrekking -480 -

Stand per 31 december 173 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 1.660 -
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Netto baten

Ontvangen giften 38.808 34.638

Benefit bijeenkomsten 2.375 820

41.183 35.458

Doorbetaalde giften en kosten fondswerving

Bijdrage kindertehuis Pohsanten 30.000 26.830

Mutatie voorzieningen

Dotatie diverse voorzieningen 16.676 11.176

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 91 144

Algemene kosten 1.600 2.600

1.691 2.744

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 34 144

Contributies en abonnementen 57 -

91 144

Algemene kosten

Notariskosten 1.600 2.600
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Stichting Giri Ashi Nederland  te Ittervoort  

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten 140 436

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 284 310
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