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Aan het bestuur van
Stichting EME Nederland
Meerval 7
4941 SK RAAMSDONKVEER
Gendringen, 16 mei 2018
Betreft: cijfers 2017
Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting EME Nederland samengesteld.
Bijgaand treft u aan het accountantsrapport en de jaarrekening met bijlage aan.
Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting EME Nederland is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per en de winst-en-verliesrekening over
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 EME 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.
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.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Lenteleven accountancy
Digitaal ondertekend door
Marco William Theodora Bos
Datum: 2018.05.16 08:51:00
+02'00'
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

€

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen

-

Liquide middelen

0

240.300

BALANSTOTAAL

€

Samenstellingsverklaring afgegeven
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240.300

236.917

€

236.917
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

€

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

240.050

236.667

250

250

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva

BALANSTOTAAL

€

Samenstellingsverklaring afgegeven
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240.300

€

236.917
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017

Ontvangen donaties
Kosten realisatie doelstellingen
Algemene kosten

€
€
-

2016

76.644

72.900
91

€
-

€

123.763

38.653
91

-

72.991

-

38.744

Bedrijfsresultaat voor rente

€

3.653

€

85.019

Saldo rentebaten en -lasten

-

-270

-

-246

Resultaat

€

3.383

€

84.773

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3. ALGEMEEN
Oprichting stichting
Blijkens de akte, verleden voor notaris mr. J.W.A.M. Bongers, werd de stichting Stichting
EME Nederland per 31 december 2010 opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 51695952. De stichting heeft een ANBI status met
registratienummer 77651.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het vanuit een christelijke overtuiging de armen en behoeftigen ondersteunen.
Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
- J.C. Branderhorst

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's en is in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting EME Nederland bestaan uit vanuit een christelijke overtuiging de armen
en behoeftigen te ondersteunen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Overige lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Overige vorderingen
Nog te vorderen dontaties

-

-

Liquide middelen
ABN AMRO Bank

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS
2017
€

2016
€

STICHTINGSVERMOGEN
Stand per 1 januari
Batig saldo boekjaar
Stand per 31 december

236.667
3.383
240.050

151.894
84.773
236.667

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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6 .TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
€

2016
€

Ontvangen donaties
Ontvangen donaties

76.644

123.763

72.900

38.653

91

91

Overige lasten
Kosten realisatie doelstellingen
Giften EME US
Algemene kosten
Accountantskosten
Overige algemene kosten

-

91

91

270

246

Som der financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bank

Raamsdonksveer, .. ……...…... 2018

Dagelijks bestuur
J.C. Branderhorst
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7. OVERIGE GEGEVENS
Accountantscontrole
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de vennootschap niet
controleplichting om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
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