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Aan het bestuur van
Stichting UBUNTU-Europe
Kasteellaan 46
6602DG Wijchen
Nijmegen, 6 mei 2020

Geacht bestuur,
OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019
van Stichting UBUNTU-Europe te Wijchen.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting UBUNTU-Europe te Wijchen is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten 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. 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 UBUNTU-Europe.
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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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
ALGEMEEN
Oprichting stichting
Stichting UBUNTU-Europe is op 23 juni 2016 opgericht en is gevestigd te Wijchen.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het vergroten van (academische) vaardigheden
van kwetsbare kinderen mede middels gezondheids- en voedselprogramma's.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- de heer R.M.M. Oosterhout (voorzitter);
- de heer A.L.W. Medendorp (secretaris);
- de heer J.H.J. van Os (penningmeester).
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
staat van baten en lasten 2019 met ter vergelijking de staat van baten en lasten 2018.
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
Kosten ten behoeve van doel
Algemene kosten

43.855
22.287
-171

99.071
65.768
-270

Som der bedrijfslasten

22.116

65.498

Bedrijfsresultaat

21.739

33.573

-171

-270

21.568

33.303

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere
toelichtingen te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Konings & Meeuwissen
Accountants en Belastingadviseurs

T.P.W. Wennekers AA
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

79.393

57.825

79.393

57.825

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserve
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31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

79.393

57.825

79.393

57.825
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€
Baten
Lasten
Kosten ten behoeve van doel
Algemene kosten

Realisatie
2019
€

€

43.855
22.287
-171

Realisatie
2018
€
99.071

65.768
-270

Som der bedrijfslasten

22.116

65.498

Bedrijfsresultaat

21.739

33.573

-171

-270

21.568

33.303

2019
€

2018
€

21.568

33.303

Rentelasten en soortgelijke kosten
Netto resultaat
Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting UBUNTU-Europe is feitelijk en statutair gevestigd op Kasteellaan 46, 6602DG te Wijchen en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66320364.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting UBUNTU-Europe bestaan voornamelijk uit het vergroten van (academische)
vaardigheden van kwetsare kinderen mede middels gezondheids- en voedselprogramma's.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting UBUNTU-Europe zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Activa en verplichtingen 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
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.
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
31.12.2019
€

31.12.2018
€

393
79.000

325
57.500

79.393

57.825

2019
€

2018
€

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

57.825
21.568

24.522
33.303

Stand per 31 december

79.393

57.825

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
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Stichting UBUNTU-Europe, Wijchen
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

43.855

99.071

22.287

65.768

-171

-270

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

171

270

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

171

270

Baten
Donaties

Kosten ten behoeve van doel
Donaties UBUNTU-MUNDO
Algemene kosten
Bijdrage kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank

Rente en kosten bank
Rente en kosten bank

Wijchen,
Stichting UBUNTU-Europe

R.M.M. Oosterhout
Voorzitter

J.H.J. van Os
Penningmeester
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A.L.W. Medendorp
Secretaris
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