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Aan het bestuur van
Stichting El Manguare
De heer M. van de Graaff
Kievitlaan 3
2261 ER LEIDSCHENDAM

Den Haag, 16 december 2013
Jr12054910/PK/SO/CU

Geacht bestuur,
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Ingevolge u w opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van
Stichting El Manguare te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de
winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur
van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur
van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiele gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden
is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele
verslaggeving.
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Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

Was getekend:
drs. P.A. Kreukniet RA
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Bestuursverslag 2012

Doel
De Missie van de Stichting El Manguare luidt:
El Manguare wil een vicieuze cirkel doorbreken door de kinderen in achterstandsbuurten van
Iquitos, Peru toegang te verschaffen tot de volgende projecten:
1. De dagopvang en educatie voor verwaarloosde jonge kinderen van werkende, alleenstaande
moeders in samenwerking met die moeders (participatieproject).
2. Een 'terug-naar-schooP project voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
3. Een project ter verbetering van de onderwijskwaliteit op scholen in achterstandswijken.
Deze missie vormt het bestaansrecht van de Stichting El Manguare en ligt daarmee ten
grondslag aan de meerjarendoelstellingen, zoals verwoord in het beleidsplan.
Voor de realisatie van haar doelstelling is de Peruaanse Asociacion El Manguare opgericht in
Iquitos. Hier vinden de feitelijke activiteiten plaats.
De Nederlandse Stichting El Manguare houdt zich hoofdzakelijk bezig met fondsenwerving,
fondsenbeheer en de coordinatie van vrijwilligers ten behoeve van de Peruaanse Asociacion
El Manguare.
Oprichting
De Stichting is opgericht op 17 juli 2009
Activiteiten in 2012
De Nederlandse Stichting El Manguare is opgericht om de Peruaanse Asociacion El Manguare in
Iquitos te steunen door fondsenwerving, fondsenbeheer en de coordinatie van vrijwilligers.
De einddoelstellingen voor de Nederlandse Stichting El Manguare en de Peruaanse Asociacion
El Manguare zijn volkomen identiek: zich in brede zin inzetten voor de kinderen in de
achterstandswijken van de geTsoleerde junglestad Iquitos, gelegen in het oerwoud aan de
Amazonerivier in Peru in Zuid-Amerika. Opvang van kansarme kinderen en bestrijding van het
analfabetisme zijn belangrijke onderdelen van het werk van de Peruaanse Asociacion (stichting).
El Manguare wil een vicieuze cirkel doorbreken door de kinderen in achterstandsbuurten van
Iquitos toegang te verschaffen tot de volgende projecten.
1
2
3
4

Programma "ik besta en ga naar school"
Programma "onderwijskwaliteitsverbetering"
De VBO-school "El Manguare"
Programma "Vroegtijdige Stimulate"

Om deze doelstelingen te realiseren heeft de stichting in de verslagperiode donaties en andere
baten ontvangen voor een bedrag van € 169.578, inclusief het Noodfonds van Impulsis.
Hiervan is in de verslagperiode overgemaakt naar de Peruaanse Asociaci6n:
€ 158.368
Door de stichting zelf besteed:
€ 238
Besteed aan vliegtickets voor de Peruaanse bestuurders:
€ 2.350
Aan bankkosten is betaald:
€ 645
De stichting heeft de ANBI status.
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Resultaat over de periode
Gedurende de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 heeft de stichting een batig
saldo van € 7.584. Het batig saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserves om de
doelstellingen de komende jaren verderte kunnen realiseren.
Personeel
De stichting had gedurende de verslagperiode geen personeel in dienst.
Vooruitblik activiteiten voor 2013
In 2013 start de Asociacion in Peru met een nieuw project op een andere school in een
andere wijk. Dit wordt de school Cristo Redentor.
In de periode 2013-2015 zal het gehele programma worden doorlopen, dat wij hebben
uitgevoerd op de school San Lucas in de periode 2010-2012.
Fiscaal
Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting El Manguare
aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de kwalificatie als
ANBI geldt er een algehele vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen,
legaten en erfstellingen.
Voor de schenker zijn, door de kwalificatie als ANBI, de aan Stichting El Manguare
gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16
Wet VPB 1969.
Leidschendam, 16 december 2013
Het bestuur:
Was getekend:
M. van de Graaff
(voorzitter)

Was getekend:
P.A. Coenraad
(penningmeester)
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Was getekend:
E. Schell-Feith
(secretaris)
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

BALANS
31 d e c e m b e r

31 d e c e m b e r

2012

2011

(in euro's)

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa

1

295

688
295

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2
3

1.190
81.660

Totaal activa

688

1.164
73.707
82.850

74.871

83.145

75.559

PASSIVA
Vermogen
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

4

5

Totaal passiva
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83.045

75.461
83.045

75.461

100

98

83.145

75.559
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2012

2012

2011

142.545
25.843

100.000
12.000

115.180
9.996

1.190

1.250

1.134

169.578

113.250

126.310

160.718
393
883

105.000
400
500

162.044
393
731

161.994

105.900

163.168

7.584

7.350

-36.858

7.584

7.350

-36.858

(in euro's)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Baten uit beleggingen

6
7
8

Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Afschrijving materiele vaste activa
Overige kosten

9
10
11

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming
Ten gunste van de bestemmingsreserve
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
ALGEMENE TOELICHTING
Doelstelling
De Missie van de Stichting El Manguare luidt:
El Manguare wil een vicieuze cirkel doorbreken door de kinderen in achterstandsbuurten van Iquitos,
Peru toegang te verschaffen tot de volgende projecten:
1. De dagopvang en educatie voor verwaarloosde jonge kinderen van werkende, alleenstaande
moeders in samenwerking met die moeders (participatieproject).
2. Een 'terug-naar-school' project voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
3. Een project ter verbetering van de onderwijskwaliteit op scholen in achterstandswijken.
Deze missie vormt het bestaansrecht van de Stichting El Manguare en ligt daarmee ten
grondslag aan de meerjarendoelstellingen, zoals verwoord in het beleidsplan.
Voor de realisatie van haar doelstelling is de Peruaanse Asociacion El Manguare opgericht in
Iquitos. Hier vinden de feitelijke activiteiten plaats.
De Nederlandse Stichting El Manguare houdt zich hoofdzakelijk bezig met fondsenwerving,
fondsenbeheer en de coordinatie van vrijwilligers ten behoeve van de Peruaanse Asociacion
El Manguare.
Personeel
Gedurende 2012 was bij de stichting geen personeel in dienst. De bestuurders hebben geen
vacatiegelden of onkostenvergoedingen gedurende het jaar 2012 ontvangen.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
versiaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire
afschrijvingen, bepaald op basis van de verwachte economische gebruiksduur.
Op bedrijfsmiddelen, die in de loop van het jaar worden aangeschaft, wordt tijdsevenredig
afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek
van voorzieningen voor oninbaarheid.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve t.b.v. de algemene doelstelling wordt gebruikt om een overschot in
enig jaar te bestemmen t.b.v. de realisatie van de algemene doelstelling in de daaropvolgende jaren.
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
ontvangen donaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben of zijn toegezegd.
Fiscaal
Op grond van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 is Stichting El Manguare gerangschikt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Door de rangschikking als ANBI geldt er een algehele vrijstelling van
schenk- en erfbelasting voor ontvangen schenkingen, legaten en erfstellingen. Voor de schenker zijn,
door de rangschikking als ANBI, de aan Stichting El Manguare gedane schenkingen fiscaal aftrekbaar op
grond van artikel 6.32 e.v. Wet IB 2001 of artikel 16 Wet VPB 1969.
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
1. Materiele vaste activa
Computerapparatuur en -programmatuur
2012

2011

1.179
-884
295
33,33%

1.179
-491
688
33,33%

31 d e c e m b e r

31 d e c e m b e r

2012

2011

0
1.190
1.190

30
1.134
1.164

31 december

31 d e c e m b e r

2012

2011

149
81.511

65
73.642
73.707

(in euro's)

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Afschrijvingspercentage
VLOTTENDE

ACTIVA

2. Vorderingen
De samenstelling is als volgt:

(in euro's)

Donateurs
Overlopende interest Rabobank

3. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:

(in euro's)

Rabobank B.A., rekening-courant
Rabobank B.A., spaarrekening

81.660
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

PASSIVA
Vermogen
4. Bestemmingsreserve
De samenstelling is als volgt:

(in

31 d e c e m b e r

31 d e c e m b e r

2012

2011

75.461

112.319
-36.858
75.461

euro's)

Stand per 1 januari
Saldo van baten en lasten
Stand eind boekjaar

7.584
83.045

De bestemmingsreserve kan volledig worden aangewend voor de doelen van de stichting.

5. Kortlopende schulden
De samenstelling is als volgt:

(in

31 december

31 d e c e m b e r

2012

2011

100
100

98
98

euro's)

Nog te betalen kosten
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN

(in

2012

2011

10.670

9.960
11.830
16.350

euro's)

6. Baten uit eigen fondsenwerving
Tientjes-vriendjes
Eenmalige donaties

7.417

Sponsoren
Lijfrenten
Diverse stichtingen
Impulsis

7. Baten uit acties van derden
Diverse projecten

8. Baten uit beleggingen
Interest bankrekening

Pagina 11

21.000
4.950
5.751
92.757
142.545

72.590
0
115.180

25.843
25.843

9.996
9.996

1.190
1.190

1.134

4.450

1.134
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Jaarrekening 2012
geen accountantscontrole toegepast

Stichting El Manguare
te Amsterdam

LASTEN

(in

2012

2011

158.368
2.350
160.718

160.693
1.351
162.044

393
393

393
393

645

693

238
883

38
731

euro's)

9. Besteed aan doelstellingen
Donaties aan Asociacion El Manguare (Peru)
Reis- en overige kosten

10. Kosten eigen fondsenwerving
Afschrijvingskosten

11. Overige kosten
Bankkosten
Overige kosten

Leidschendam, 16 december 2013

Het bestuur:
Was getekend:
M. van de Graaff
(voorzitter)

Was getekend:
P.A. Coenraad
(penningmeester)
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Was getekend:
E. Schell-Feith
(secretaris)
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