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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

  Onderhanden Projecten (1) 6.470        8.620         

  Vooruitbetaalde programmakosten (2) 10.115     8.286         

  Overige vorderingen (3) 3.044        4.350         

19.629        21.256        

  Liquide middelen 40.382        46.296        

60.011        67.552        

PASSIVA

Eigen vermogen

 Kapitaal (4) 5.324        3.579         

 Bestemmingsreserve 

    startkapitalen en coaching 19.000     45.000       

24.324        48.579        

Langlopende schulden

Langlopende leningen (5) 12.923        16.423        

Kortlopende schulden

Overlopende passiva (6) 22.764        2.550           

60.011        67.552        

31 december 201631 december 2017
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie Begroting Verschil Realisatie

2017 2017 2017 2016

€ € €

Baten -              

Donaties 118.876   140.000      -21.124      129.413      

Onttrekking reserves 26.000     50.000        -24.000      

-7 144.876   190.000      -45.124      129.413      

-              

Lasten -              

-              

Operationele kosten Tanzania (8) 9.402        3.500          5.902         8.980           
-              

Promotie, selectie ondernemers -              

 en opstartkosten (9) 4.782        1.400          3.382         9.704           

Basisopleiding ** (10) 14.378     22.000        -7.622        12.785        

Ondernemerschapstraining -              

 (9-day workshop) ** (11) 39.252     56.750        -17.498      ** 8.649           

Stage en praktijkopdracht (12) 4.689        5.750          -1.061        6.065           

Beoordeling ondernemingsplannen -              

 en loan approval ** (13) 17.379     20.000        -2.621        7.825           

Startkapitalen ** (14) 30.225     49.650        -19.425      5.197           

Coaching en begeleiding (15) 8.851        16.200        -7.349        5.083           

Capaciteitsversterking en CBO (16) -            -               -              6.576           

Onderzoekskosten nieuwe programma's (17) 1.907        -               1.907         7.049           

Organisatiekosten NL (18) 12.176     14.750        -2.574        8.018           

Financiële baten en lasten (19) 90             -               90               -6.830         

143.131   190.000      -46.869      79.101        

Saldo 1.745        -               1.745         50.312        *

* Hiervan €  45.000 toegevoegd aan bestemmingsreserve

** Activiteiten welke zijn doorgeschoven naar 2018:

- Basic Training Rombo

- 9 day workshop Misungwi JG 2

- Loan appoval/Startkapitalen Rombo 2
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. In overeenstemming met de Richtlijn

voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven). De waardering van activa en

passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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. 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.

Omrekening van vreemde valuta's

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.

Koersbaten en -lasten worden via de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen, schulden en verplichtngen in vreemde valuta's worden voor zover van toepassing

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de 

verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de 

transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opge-

nomen in de winst-en-verliesrekening.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde

projectkosten, vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwachte verliezen en

gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare

wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. Voorzienbare verliezen worden 

evenwel direct verwerkt. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende

kosten, de kosten die toerekenbaar zijm aan de projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar 

zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden

toegerekend, voorzienbare verliezen worden direct verwerkt.

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbreng-

sten en kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op 

balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balans-

datum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van

het uitgevoerde deel van het project/de voltooing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd

onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont,

worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-verlies-

rekening verwerkt in de post netto-omzet/wijziging in de onderhanden projecten zolang het

project nog niet is voltooid. Projectjosten zijn verwerkt in de kosten van grond- en hulpstoffen

en in de kosten van uitbesteed werk en andere kosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende

baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen 

zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De met de activiteiten samenhangende kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader 

van de doelstelling, de kosten van werving van baten zijn opgenomen onder de organisatiekosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toe-

gezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verant-

woord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages 

van de verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, alsmede bankkosten en kosten van koersverschillen.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Onderhanden projecten

Projectkosten opstart Rombo 6.470          8.620           

2. Vooruitbetaalde programmakosten

Vooruitbetaalde programmakosten (YEP-house) 10.115        8.286           

3. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen donaties -               3.000           

Vooruitbetaalde bedragen 3.044          1.350           

3.044          4.350           

LIQUIDE MIDDELEN

4. Liquide middelen

Rabobank 31.336        44.255        

NMB Bank Sengerema -               -               

NMB Bank/Kas Tarakea 1.376          753              

NMB Bank Misungwi 3.064          1.288           

NMB YEP Tanzania Arusha 4.606          -               

40.382        46.296        
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( vervolg toelichting op de balans per 31 december 2017 )

PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN 2017 2016

€ €

Kapitaal

Stand per 1 januari 3.579          -1.733         

Resultaatbestemming 1.745          5.312           

Stand per 31 december 5.324          3.579           

Bestemmingsreserve startkapitalen en coaching

Stand per 1 januari -               -               

Resultaatbestemming 45.000        45.000        

Onttrekking boekjaar -26.000       -               

Stand per 31 december 19.000        45.000        

31-12-2017 31-12-2016

€ €

6. LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende leningen

Leningen o/g 12.923        16.423        

Dit betreft een langlopende renteloze lening van J. Vegt en F. Wittermans aan de Stichting teneinde

de liquiditeitspositie van de Stichting te versterken. Begin 2017 is een aanvang gemaakt met de 

aflossing.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Loonbelasting 264              -               

Nog te betalen projektkosten Arusha 20.000        -               

Nog te betalen kosten 2.500          2.550           

22.764        2.550           
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie Realisatie

2017 2016

BATEN € €

7. BATEN

Ontvangen giften (deels uit bestemmingsreserve) 144.876      129.413      

LASTEN

8. Operationele kosten Tanzania

Programma management 5.917          1.293           

Huur les- en kantoorruimten -               3.481           

YEP management en office 3.485          3.786           

Overige programmakosten -               420              

9.402          8.980           

9.  Promotie, selectie ondernemers en opstartkosten

Opstartkosten en promotie Rombo JG 1 en 2 2.285          2.150           

Opstartkosten en promotie Misungwi Jaargroep JG 2 2.497          7.554           

4.782          9.704           

10. Basisopleiding

Kosten Basic Training Rombo JG 2 3.435          4.074           

Kosten Basic Training Misungwi JG 2 10.743        8.711           

Kosten Basic Training Iringa/Dodoma JG 1 200              -               

14.378        12.785        

11. Ondernemerschapstraining (9 day workshop)

Ondernemerschapstraining Rombo JG 2 6.089          8.649           

Ondernemerschapstraining Dodoma/Iringa JG 2 3.163          -               

Ondernemerschapstraining Arusha JG 1 30.000        -               

39.252        8.649           

12. Stage en praktijkopdracht

Kosten praktische opdracht en stage Rombo JG 2 4.689          6.065           

4.689          6.065           
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Realisatie Realisatie

2017 2016

€ €

13. Beoordeling ondernemingsplannen en loan approval

Evaluatie ondernemingsplannen en 

 loan approval 17.379        7.825           

14. Uitkering startkapitalen

Uitgekeerde startkapitalen 30.225        5.197           

30.225        5.197           

15. Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding alle jaargroepen 8.851          5.083           

8.851          5.083           

16. Capaciteitsversterking en CBO

Lokaal management CBO Sengerema -               2.639           

Capaciteitsversterking CBO Sengerema -               3.937           

-               6.576           

17. Onderzoekskosten nieuwe programma's

Kosten verkenning projecten en Youth Development Fund 1.907          7.049           

1.907          7.049           

18. Organisatiekosten NL

Salaris projectmanager NL 4.562          -               

Automatiseringskosten 472              56                

Kosten fondsenwerving 6.184          5.477           

Accountantskosten -               1.029           

Overige algemene kosten 958              1.456           

12.176        8.018           

Stichting Sengerema - Jaarrekening 2017

10



19. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -476            -7.368         

Rentelasten en soortgelijke opbrengsten 566              538              

90                -6.830         

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Koersverschillen -476            -7.368         

Ontvangen rente bank -               -               

-476            -7.368         

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten Tanzania 263              152              

Bankkosten NL 303              386              

566              538              

PERSONEELSLEDEN

Bij de Stichting was in 2017 1 parttime werknemer werkzaam 0,5 FTE  (2016: 0).

BELONINGSBELEID

Aan de bestuursleden van de Stichting wordt geen beloning toegekend.

Aan de programmamanager worden de onkosten in Tanzania vergoed.

RESULTAATBESTEMMING

De bestemming van het resultaat ad € 1.745 is als volgt:

T.g.v. kapitaal 1.745          
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Voorburg, december 2018

H. Schoonewille Y.S.E. van Eck-Remmers

Voorzitter Penningmeester
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