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FINANCIEEL VERSLAG



Stichting New Holland Foundation  

Ter attentie van het bestuur  

Prinsengracht 961-E  

1017 KL Amsterdam  

Kenmerk Behandeld door Datum

2013 AV 5 maart 2015

Onderwerp

Jaarrekening 2013

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 602 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat  van negatief

€ 4.334, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting New Holland Foundation te

Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013

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 rapporteur

Het is onze verantwoordelijkheid als rapporteur 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 financiële 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 geëvalueerd. 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 onder toepassing

van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting New Holland Foundation bestaan voornamelijk uit het (doen) bevorderen

van wetenschappelijk onderzoek naar, en het bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands

cultureel erfgoed in Brazilië. Onder Nederlands cultureel erfgoed wordt verstaan het geheel van

objecten met een militaire, handels- of civiele achtergrond alsook archief inventarissen die betrekking

hebben op de Nederlandse aanwezigheid in Brazilië vanaf het jaar zestienhonderd vierentwintig tot en

met het jaar zestienhonderd vierenvijftig, waarbij de naam 'Nieuw Holland' vanaf het jaar

zestienhonderd dertig gebruikt werd voor het door de West-Indische Compagnie bezette deel van het

land met als hoofdstad Recife; de stichting tracht zodoende bij te dragen tot een beter begrip van de

invloed die Nederland en Brazilië op elkaar hebben (gehad).

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer O.F. Hefting.

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 16 februari 2004 verleden voor notaris mr. Constant Constandse te Amsterdam

is opgericht de Stichting New Holland Foundation. De activiteiten worden met ingang van

voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting New Holland Foundation. 

3.4                Verwerking van het resultaat 2012

Het resultaat ad € (1.700) is in mindering gebracht op de overige reserves.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

A.C.M. Visser 

               

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2013

Staat van baten en Lasten over 2013

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2013



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na verwerking van het resultaat)

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 602 2.286

 602 2.286

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Overige reserves -9.649 -5.315

Langlopende schulden  (3)

Andere obligatieleningen en onderhandse

leningen 8.742 5.142

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 1.509 2.459

 602 2.286

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013

€ €

2012

€ €

Baten  (5) 6.225 21.192

Lasten  (6) 9.212 22.704

Bruto-omzetresultaat -2.987 -1.512

Kosten

Overige kosten  (7) 1.000 -

Bedrijfsresultaat -3.987 -1.512

Rentelasten en soortgelijke kosten  (8) -347 -188

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening -4.334 -1.700

- -

Resultaat -4.334 -1.700

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 6 -

___________________________________________________________________________________________________________



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Lasten

Onder de lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 602 2.286

PASSIVA

2. Eigen vermogen

2013

€

2012

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -5.315 -3.615

Resultaatbestemming boekjaar -4.334 -1.700

Stand per 31 december -9.649 -5.315

3. Langlopende schulden

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Onderhandse lening D. Loman 3.000 3.000

Onderhandse lening O. van den Ende 2.142 2.142

Onderhandse lening O. Hefting 3.600 -

8.742 5.142

4. Kortlopende schulden

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.059 59

Ontvangen voorschotten 450 2.400

1.509 2.459

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013

€

2012

€

5. Baten

Opbrengsten 6.225 21.192

6. Lasten

Kosten projecten 9.212 22.704

Reis en verblijfskosten projecten 4.575 2.852

Uitvoeringskosten projecten 1.204 138

Overige kosten projecten 3.433 19.714

9.212 22.704

7. Overige kosten

Algemene kosten 1.000 -

Algemene kosten

Administratiekosten 1.000 -

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -347 -188

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting New Holland Foundation, Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Verwerking van het resultaat over 2013

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het tekort ad € 4.334 over 2013 in mindering gebracht op

de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting New Holland Foundation te Amsterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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