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Aan het bestuur van
Stichting Gilat Eisenmann
Van Boshuizenstraat 12 unit2.3
1083 BA Amsterdam
Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting

í

OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 193.999 en de staat van baten en lasten sluitende met een positief resultaat van €72.662,
samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
jaarrekening
De
van Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichtingen 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 venryacht 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 Gilat Eisenmann.
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.

Amsterdam,25 juni2019
Crowe Foederer B.V.

Was getekend, S.Y. de Wolf AA

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
BESTUURSVERSLAG OVER 20í 8
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting

Samenstell ingsverklaring afgegeven
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JAARREKENING

Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
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BALANS PER3í DECEMBER2OlS

(na resultaatbestemming)
31 december2OlS

€

31 december 2O'17

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

(1)

lnventaris

3.315

4.332

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

3.436

(2)

9.641

5.157

889

242
13.966

5.399

176.718

109.578

193.999

119.309

31 december2018

€

31 december2OlT

€

€

€

PASSIVA

STICHTINGKAPITAAL

(3)

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

2.500
186.408

2.500
113.746
188.908

KORTLOPENDE SCHULDEN

(4)

Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

116.246

7

2.429

1.642

1.091

469

1.571

952
5.091

3.063

193.999

I 19.309

Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
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STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2Oí8

2018

Saldo

Saldo 2017

€

€

217.113

116.006

96.986

82.966

33.025
1.019
13.056

22.902

47.100

34.903

73.027
-365

-1.863
-216

72.662

-2.079

Baten
Donaties, giften en kaartverkoop

(5)

Exploitatielasten
(7)

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige lasten

(8)

Saldo voor financiële baten en lasten
(e)

Financiële baten en lasten

Resultaat

Samenstellingsverklari

n

g afgegeven
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559
11.442

Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Gilat Eisenmann, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

a. Het helpen en ondersteunen van kinderen, zieken en gehandicapten, met zowel materiêle als
immateriële hulp, zowel in het binnenland als het buitenland;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres
Stichting Gilat Eisenmann (geregistreerd onder KvK-nummer 34125105) is feitelijk gevestigd op Biesbosch
225 - 5e etage te Amstelveen.

Toegepaste standaarden
De door de Stichting gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op in
Nederland algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen zoals vastgelegd in Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving sectie C 1. Kleine Organisaties zonder winststreven.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Gilat Eisenmann zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien
het voor het geven van het in artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeni ngposten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTTVA EN PASSIVA

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op
historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

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 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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar daïzijztln toegezegd 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 verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voonruaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en onfuangen leningen.

Samenstell ingsverklaring afgegeven
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2Oí8

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

lnventaris

€
Boekwaarde per I januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

5.095
-761

4.334
Mutaties
Afschrijvingen

-1.019

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

5.095
-1.780

Boekwaarde per 31 december 2018

3.315

Af sc h rijvi n g s pe rce ntag e s
o/
/o

lnventaris

20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2017

€

Debiteuren
Debiteuren

3.436

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Samenstellingsverklaring afgegeven

9.641

-12-

5.157

Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

889

242

176.718

109.578

2. Liquide middelen
Rabobank

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

PASSIVA
3. STICHTINGKAPITAAL

2018

2017

€

€

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari

2.500

2.500

Stand per 31 december

2.500

2.500

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

113.746

72.662

115.825
-2.079

Stand per 31 december

í86.408

113.746

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd in overeenstemming met de statuten van de stichting, waarin is
bepaald dat een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting ten goede komt aan een door het
bestuur van de stichting aan te wijzen ideeel oÍ sociaal doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming zal
zijn met het doel van de stichting.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018
€

31-12-2017

€

Crediteuren
Crediteuren

2.425

1.642

1.091

469

1.570

952

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden
Reservering vakantiegeld

Samenstellin gsverklaring afgegeven
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí8

2018

Saldo

€

Saldo 2017

€

5. Donaties, giften en kaaÉverkoop
Giften en schenkingen
Omzet kaartenverkoop

213.618

113.557

3.495

2.449

217.113

116.006

96.986

82.966

27.740

18.360

4.953

3.125

332

1.417

33.025

22.902

6. Lasten besteed aan doelstellingen
Lasten besteed aan doelstellingen
7. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2018 was er één werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverban d (2017: 1).
Afsch rijvinge n materiële vaste activa

lnventaris

1

.019

5Sg

8. Overige lasten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

5.146
6.820
1.090

4.019

13.056

11.442

233

4.300
975

857

135

1.090

5.410

2.013
5.410

Algemene kosten
Advieskosten
Juridische kosten
Overige algemene kosten

Samenstell ngsverklaring afgegeven
i
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Stichting Gilat Eisenmann te Amsterdam

Saldo

2018

€

Saldo 2017
€

9. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

125

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam,2S juni2019

J. Eisenmann, voorzitter

R.E. Vis, secretaris

T.A. Rodrigues Pereira, penningmeester

S. Berk

M.H. Ruigrok

E. Rappange-van Schothorst

Samenstell ingsverklari ng afgegeven
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-365

-341

-365

-216

