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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van  
Stichting Partners Pays-Dogon  
Nieuwe Passeerdersstraat 78  
1016 XP Amsterdam  

Den Haag, 23 oktober 2020

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 486.301 en de winst-en-verliesrekening
sluitende met een negatief resultaat van € 68.379, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Partners Pays-Dogon te Amsterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat
uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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 in Nederland
algemeen aanvaarde 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
Partners Pays-Dogon. 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 dan ook ervan 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.

3                ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van Stichting Partners Pays-Dogon gevoerd door:
�
 Jurriaan van Stigt, voorzitter
�
 Alexander Kleijngeld, penningmeester
�
 Bart Duvekot, secretaris

3.2                ANBI

Stichting Partners Pays-Dogon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 33298349. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), RSIN 8221.75.554.

3.3                Bestemming van het exploitatiesaldo 2019

Het exploitatiesaldo over 2019 bedraagt € 68.379 negatief.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 6.

3.4                Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 8.065 is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van
nadere toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Atripel Den Haag B.V.,

J.H.C. Schulze 
Accountant administratieconsulent
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FINANCIEEL JAARVERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december
2019

€

31 december
2018

€

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 486.301 353.469

 486.301 353.469

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Stichtingsvermogen 285.091 353.469

Kortlopende schulden 201.210 -

 486.301 353.469

BIJLAGE 1
bij rapport d.d. 23 oktober 2020
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Baten  (3) 329.148 340.529
Lasten

Projectkosten  (4) 389.075 340.449
Exploitatiekosten  (5) 835 1.100
Overige kosten  (6) 7.230 6.304

397.140 347.853

Exploitatieresultaat -67.992 -7.324

Financiële baten en lasten  (7) -387 -741
- -

Exploitatiesaldo -68.379 -8.065

BIJLAGE 2
bij rapport d.d. 23 oktober 2020
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  in  Nederland  algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor
financiële verslaggeving.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING EXPLOITATIESALDO

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaaal der lasten. De
baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende programmareserve.

Baten

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en
opbrengsten  uit  activiteiten  bestemd  voor  goede  doelen,  alsmede  giften  en  opbrengsten  uit
activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie.

Lasten

Onder  de  lasten  zijn  begrepen  de  direct  aan  acties  toe  te  rekenen  kosten,  alsmede  de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie.

BIJLAGE 3
bij rapport d.d. 23 oktober 2020
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

1. Liquide middelen

NL27 INGB 0004 5382 61 304.230 171.411
ING Spaarrekening 182.071 182.058

486.301 353.469

De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA

2. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 353.470 361.534
Exploitatiesaldo boekjaar -68.379 -8.065

Stand per 31 december 285.091 353.469

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen adm en acc kosten 1.210 -
Vooruitontvangen donaties (over de jaren 2020 t/m 2023) 200.000 -

201.210 -

BIJLAGE 4
bij rapport d.d. 23 oktober 2020
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€

3. Baten

Donaties stichtingen 191.987 224.108
Donaties particulieren 134.444 112.102
Inkomsten uit evenementen 2.717 4.319

329.148 340.529

4. Projectkosten

Projectkosten

Directe kosten ADI/MALI 280.204 303.303
Directe kosten ten laste van Water & Blauwe Pompen 62.825 13.315
Directe kosten ten laste van Groene Woestijn 1.849 260
Directe kosten ten laste van Scholing 31.100 22.598
Directe kosten ten laste van Vrouwen & Gezondheid 11.760 913
Directe kosten ten laste van Cultuur & Restauratie 1.337 60

389.075 340.449

5. Exploitatiekosten

Kosten WakaWaka en andere inkoopkosten 835 1.100

6. Overige kosten

Accountants- en administratiekosten 1.876 2.314
Automatiseringskosten 2.542 2.172
Verzekeringen 303 303
Kantoorkosten 1.288 1.515
Reis- en verblijfskosten 58 -
Huur ten behoeve van evenement 1.163 -

7.230 6.304

7. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13 161
Rentelasten en soortgelijke kosten -400 -902

-387 -741

BIJLAGE 5
bij rapport d.d. 23 oktober 2020
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6                BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag en de begrotingen zijn op te vragen op de website van de stichting.

BIJLAGE 6
rapport d.d. 23 oktober 2020
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