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Koninginneweg 158 4
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Dronten, september 2015
ref. rvm/tn/1336-14.1

concept

Geacht bestuur,
Hierbij doen wij u het financieel jaarverslag 2013/2014 van stichting Rule of Law Foundation
toekomen.
Samenstellingsverklaring
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013/2014 van
Stichting Rule of Law Foundation te Amsterdam samengesteld op basis van de door u
aangeleverde gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
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concept
Algemeen

De balans per 31 december 2014 sluit in debet en credit met een telling van € 4.327 en het eigen
vermogen bedraagt € 2.525.
De staat van baten en lasten over de periode 12 september 2013 t/m 31 december 2014 sluit met een
positief saldo van € 2.525.
De tussen haakjes vermelde cijfers zijn negatief.
Oprichting
Ten overstaan van notaris mw. Mr. E.B.A. Gelderman-ten Doeschate is op 12 september 2013 de
stichting opgericht.
De stichting heeft ten doel:
De Stichting Rule of Law Foundation ondersteunt met subsidies en opleidingen groepen uit het
maatschappelijk middenveld, denktanks en andere, politieke en culturele instellingen ter bevordering
van de rechtsstaat, de totstandbrenging van een burgerlijke staat, alsmede vrije en open samenlevingen
in de Arabische regio die zonder enig voorbehoud de universele verklaring van mensenrechten ten uitvoer
brengen. De stichting verricht ook onderzoek en publieke activiteiten ter bevordering van deze waarden
en doelstellingen,
en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur per ultimo december 2014 wordt gevormd door:
H. Berger (voorzitter); M.F. Friedrich (secretaris), W.K. Geadah (penningmeester).
Als gevolmachtigde namens de stichting trad de heer F. Hamdan op.
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Fiscale positie

Vennootschapsbelasting
De stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst Amsterdam onder nummer 8531.73.412.
Over de vennootschapsbelasting zijn ons geen gegevens bekend.
Op 12 september 2013 is de ANBI-status verkregen zoals bedoeld in art.32 lid 1 onderdeel 3
en art. 33 lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956.
Omzetbelasting
M.i.v. 28 maart 2014 is de Stichting geregistreerd voor de omzetbelasting.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Tot nadere toelichting bereid, tekenen wij met vriendelijke groet,
Van Maaren van Baal & Haanstra

R.A.M. van Maaren
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BALANS per 31 december
€

2014
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

1.142

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

3.185

Totaal activa

4.327

VERMOGEN
Overige reserves

2.525

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden

302
1.500
1.802

Totaal passiva

4.327

5

Stichting Rule of Law Foundation
1336-14.1

concept
STAAT van BATEN en LASTEN over
€
Donaties
Werk derden

2013/2014
€

131.790
77.497
54.293

Afschrijvingen vaste activa
Overige kosten

271
51.181

Bedrijfskosten

51.452
2.841

Rentelasten en soortgelijke kosten

(316)

Resultaat

2.525
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij
wordt uitgegaan van historische kosten.
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt
waardering tegen nominale waarde.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. In het jaar van
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt indien nodig onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar.
De transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord
zodra zij voorzienbaar zijn.
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TOELICHTINGEN bij de balans

2014
€

VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa
kan als volgt worden weergegeven:
Computers
Balanswaarde per 12 september 2013
Bij: aanschaffingen
Af: afschrijvingen

0
1.413
(271)

Balanssaldo per 31 december

1.142

Aanschafwaarde: € 1.413

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ABN AMRO Bank

3.185

Balanssaldo per 31 december

3.185

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Balanssaldo per 12 september 2013
Resultaat boekjaar

2.525

Balanssaldo per 31 december

2.525

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
Administratie- en advieskosten

1.500

Balanssaldo per 31 december

1.500
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TOELICHTINGEN bij de STAAT van BATEN en LASTEN

2013/2014
€

Afschrijvingen vaste activa
Computers

271
271

Overige bedrijfskosten
Acquisitiekosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten

4.841
4.205
587
15.809
25.442

Huisvestingskosten
Huur vergaderruimte
Onderhoud- en schoonmaakkosten

225
70
295

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Aanschaffingen < € 450
Portokosten
Telefoonkosten
Internetkosten
Documentatie en vakliteratuur
Automatisering
Drukwerk
Congreskosten

327
1.052
120
732
9.936
177
151
4.012
107
16.614

Algemene kosten
Administratie- en advieskosten
Advieskosten
Niet aftrekbare btw
Oprichtingskosten

2.695
5.000
335
800
8.830

Totaal overige kosten

51.181
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TOELICHTINGEN bij de STAAT van BATEN en LASTEN

2013/2014
€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en kosten

316
316
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