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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Mesics
Bremhorstiaan 25
2244 EP Wassenaar
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Duiven, 7 februari 2020
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Mesics
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Mesics te Wassenaar
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en
lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Mesics per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

ALGEMEEN
Bestuur
Op balansdatum is de samenstelling van het bestuur van Stichting Mesics als volgt:
Voorzitter: D.G.K. Kam
Secretaris: M.J. Dijckmeester
Penningmeester: S. de Clercq
Bestuurslid: M.C. Kroes-Kam
Bestuurslid: F.A. Holle
Bestuurslid: B.W. Baron Sloet van Oldruitenborgh

SLOT
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan.
Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.
Hoogachtend
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
Namens dez

LV. Kemperman
Accountant-Administratieconsulent.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1

59.550

Liquide middelen

2

34.970

85.998

94.520

85.998

94.520

85.998

94.520

85.998

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019
€
Baten

€

2018
€

€

4

Donaties en giften
Rente
139.145

132.203
Lasten
Algemene kosten
Projectkosten
Totaal van som der kosten

5
6

331
123.350

293
Ânr' nnr\

Totaal van netto resultaat
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Mesics is feitelijk en statutair gevestigd op Bremhorstiaan 25, 2244 EF te Wassenaar en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27176042.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
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.

Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit bank- en spaartegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten
De baten betreffen donaties/giften en rente-opbrengsten over het verslagjaar.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

59.550

2 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

34.970

85.998

PASSIVA
3 Stichtingsvermogen
Algemene
reserve
€
Stand per 1januari 2019
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2019
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
4 Baten
Donaties en giften
Rente

5 Algemene kosten
Bankkosten

6 Projectkosten
Projecten Togo
Projecten Kenia
Projecten Uganda

2018

€

€

132.183
20
132.203

139.093
52
139.145

331

293

7.400
80.000
35.950
123.350

7.000
54.469
64.870
126.339

Aldus opgemaakt d.d. 7 februari 2020.

D.G.K. Kam
Voorzitter

M.J. Dijckmeester
Secretaris

F.A. Holle

B.W. baron Sloet van
Oldruitenborgh
Bestuurder

Bestuurder
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Penningmeester
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