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8
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Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het 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 € 87.915 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 1.961,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Dayalu, te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-enverliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In 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 verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen in het rapport. 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 Dayalu.
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.
Wij vestigen de aandacht op de toelichting van de jaarrekening onder gebeurtenissen na balansdatum,
waarin uiteengezet is welke impact de corona-crisis op de financiële positie van de entiteit heeft.
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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.
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FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit
de balans:
31-12-2018
31-12-2019
%

€

€

%

Vaste activa
Financiële vaste activa

57.398

65,3

57.398

63,7

30.517

34,7

32.648

36,3

87.915

100,0

90.046

100,0

10.000
76.835

11,4
87,4

10.000
78.796

11,1
87,5

86.835

98,8

88.796

98,6

1.080

1,2

1.250

1,4

87.915

100,0

90.046

100,0

Vlottende activa
Liquide middelen

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds
Overige reserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:
G.J. de Man
Accountant-Administratieconsulent
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Algemeen
Stichting Dayalu is een stichting die zich inzet voor kleinschalige medische en sociale projecten in
ontwikkelingslanden op het gebied van moeder- en kindzorg in de ruimste zin van het woord. Stichting
Dayalu is gevestigd op de Colenbranderstraat 3, 6813 KV te Arnhem.
Het bestuur van Stichting Dayalu bestaat uit de volgende bestuursleden: Annekoos du Pré-Wiersinga
(voorzitter), Gabie Hoogenboom en Machteld Rijken-Boel. De bestuursleden ontvangen geen salaris voor
hun werkzaamheden voor de stichting, zij vervullen hun bestuurstaken op volledig vrijwillige basis.
Missie, visie en beleid
Het dienen van het algemeen nut, waaronder met name het direct of indirect verzachten van menselijke
noden in ontwikkelingslanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, met dien verstande dat
daaronder niet is inbegrepen enige bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan
meebrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Stichting Dayalu identificeert kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor
ondersteuning conform doelstelling. Deze projecten worden in principe ondernomen door lokale NietGouvernementele Organisaties (NGO's). Indien mogelijk betrekt de stichting andere donoren bij de
ondersteuning. Stichting Dayalu volgt de voortgang van ondersteunde projecten, en indien dit door het
bestuur en ook de NGO gewenst is, begeleidt de stichting de NGO's op afstand. Stichting Dayalu zorgt
dat zij van ieder project over heldere rapportages, inclusief financiële verantwoording, beschikt.

Juridische structuur en statutenwijzigingen
Stichting Dayalu is ontstaan na een statutenwijziging per 29 oktober 2012, waarbij de naam van de
stichting is gewijzigd van Stichting Witte Singel in Stichting Dayalu. Vanaf 1 november 2012 is de stichting
door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eind 2013 is de
website van Stichting Dayalu opgezet om te voldoen aan de ANBI voorwaarden van de Belastingdienst.
Het adres van de website is www.stichtingdayalu.nl. Deze website wordt door het bestuur bijgehouden.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties
De AINA TRUST is een lokale NGO in Bangalore, India gerund door Mary Chelladurai. Het is een
organisatie die zich bezig houdt met het welzijn en de rechten van kwetsbare vrouwen en kinderen. Met
projecten in gemarginaliseerde gemeenschappen wordt bewustzijn gecreëerd en zelfredzaamheid
aangesproken. AINA heeft onder andere kinderopvangcentra opgezet bij vrouwen thuis. Zo worden
moeders ontlast en kunnen zij hun werk doen, terwijl voor hun kind(eren) speel- en leermaterialen
beschikbaar zijn die bij hun leeftijd passen. Deze projecten worden gefinancieerd door meerdere
stichtingen en Stichting Dayalu maakt voor 2019 daar deel van uit. AINA stuurt regelmatig verslagen en
foto's van haar projecten en de eindrapportage is opgevraagd.
In 2018 is AINA bezocht door zowel Peter Gerritsen (van Stichting Gisella) als door Annekoos. Beiden
waren tevreden over de gang van zaken aldaar. Wel lijkt het erop dat er langzamerhand vervanging
gezocht moet gaan worden gevonden voor de voorzitster Mary Chelladurai ivm haar leeftijd. Het zal niet
makkelijk zijn een zelfde bevlogen persoon te vinden, maar ook niet onmogelijk. In ieder geval zal
Stichting Dayalu de komende jaren de projecten van AINA blijven ondersteunen omdat zowel Peter als
Annekoos overtuigd zijn van het maatschappelijk belang van deze projecten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Financiële positie
In 2019 is in totaal € 11.118 gedoneerd aan AINA TRUST. Er blijft voldoende budget over voor projecten
in 2020.
Toekomstgerichte informatie
Stichting Dayalu wil voorlopig 1-2 kleine projecten per jaar steunen met een budget voor directe besteding
aan projecten van circa € 10.000 per jaar. Het bestuur blijft rondkijken in eigen netwerken voor geschikte
projecten.

Ondertekening van de jaarrekening
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Arnhem, 8 juli 2020

Mevr. A.B. du Pré- Wiersinga

N.A-0
G. Hoogenboom

N.A-0
M.E. Rijken-Boel

Samenstellingsverklaring afgegeven
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- Balans
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

(1)

Andere deelnemingen

57.398

57.398

30.517

32.648

87.915

90.046

Vlottende activa
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Bestemmingsfonds
Overige reserves

Kortlopende schulden

10.000
76.835
86.835

88.796

1.080

1.250

87.915

90.046

(4)

Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

10.000
78.796
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

Saldo 2018

€

€

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

(5)

11.118

11.080

Algemene kosten

(6)

1.254

1.271

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(7)

-12.372
10.411

-12.351
7.468

-1.961

-4.883

-1.961

10.000
-14.883

-1.961

-4.883

Kosten van beheer en administratie

Resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN SALDOBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Dayalu, statutair gevestigd te Arnhem bestaan voornamelijk uit het dienen
van het algemeen nut, waaronder met name het direct of indirect leningen van menselijke noden in
ontwikkelingslanden
De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41167630.

Vestigingsadres
Stichting Dayalu is gevestigd op Colenbranderstraat 3 te Arnhem.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Verslaggeving fondsenwervende
Instellingen van de Raad van Jaaverslaggeving.
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. In de balans, de winst-en-verliesrekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Dayalu 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van stichting Dayalu.
De donaties aan de overige reserves betreffen de in het boekjaar ontvangen donaties en giften waaraan
geen bestemming is gegeven. De onttrekkingen betreffen de bestedingen in het boekjaar aan door het
bestuur bepaalde doelen. De donatie aan het bestemmingsfonds betreft een projecttoezegging van het
bestuur aan derden.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.
GRONDSLAGEN VOOR DE SALDOBEPALING

Saldobepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar 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.

Baten
Alle baten en lasten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van lasten, tenzij in de toelichting
anders is vermeld.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 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 voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Andere deelnemingen
SilverFit B.V. te Rotterdam (5%)

57.398

57.398

Stichting Dayalu bezit 1.181 van de 23.620 aandelen, oftewel 5%. De waarde van de aandelen op basis
van het zichtbare eigen vermogen volgens de jaarrekening 2019 van de deelneming bedraagt
€ 55.707. Hierin is echter geen rekening gehouden met goodwill en eventuele stille reserves van de
deelneming.

2. Liquide middelen
ABN Amro bestuursrekening 0508.5345.34

Samenstellingsverklaring afgegeven

30.517
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

3. Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds
Overige reserves

10.000
76.835

10.000
78.796

86.835

88.796

2019

2018

€

€

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

10.000
-

10.000

Stand per 31 december

10.000

10.000

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

78.796
-1.961

93.679
-14.883

Stand per 31 december

76.835

78.796

Overige reserves

4. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

5. Besteed aan de doelstellingen
Saldo 2019

Saldo 2018

€

€

Doelstelling St. Dayalu
AINA Trust

11.118

11.080

1.113
141

1.235
36

1.254

1.271

10.536
-125

7.576
-108

10.411

7.468

10.536

7.576

-125

-108

Overige bedrijfskosten

6. Algemene kosten
Accountantskosten
Overige algemene kosten

7. Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Dividend uit deelnemingen
SilverFit B.V.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Ondertekening van de jaarrekening
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Arnhem, 8 juli 2020

Mevr. A.B. du Pré- Wiersinga

N.A-0
G. Hoogenboom

N.A-0
M.E. Rijken-Boel

Samenstellingsverklaring afgegeven
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OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende
maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en
mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor
ondernemingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. Door de
Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van
ondernemers.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 16 september 2019. De
algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.
Verwerking van het verlies 2019
Het bestuur stelt voor om van het verlies 2019 ad € 1.961 een bedrag ad € 1.961 te onttrekken aan de
overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
Accountantscontrole
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, aangezien de stichting
op grond van artikel 2:396, lid 7 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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