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1) Voorwoord 
 

Voor u ligt de tweede jaarrekening van Stichting Lilato Foundation. Een in 2013 opgerichte stichting 

die opkomt voor individuen, families en gemeenschappen in Zambia.  

Stichting Lilato Foundation is opgericht in November 2013.  

Lilato betekent ‘Liefde’ in een van de streektalen, lozy, die gesproken wordt in Livingstone, Zambia. 

Liefde die helaas niet voor alle kinderen op deze wereld vanzelfsprekend is. Niet in Nederland, niet in 

Europa maar zeker niet in sommige landen in Afrika waar veel kinderen wees zijn of zich thuis niet 

veilig voelen. 

2014 heeft in het teken gestaan van het werven van fondsen om de doelen van Lilato te kunnen 

verwezenlijken. Eind 2014 is voorzitter Anne Smudde weer naar Livingstone gegaan om te 

onderzoeken of het begin 2014 gekregen stuk grond ook echt van Stichting Lilato Foundation is. 

Daarnaast kan Anne terwijl ze daar is beginnen met de bouw van de fundering van het huis voor de 

straatkinderen en het oprichten van een Lilato Foundation in Zambia. 

Op de foto op de voorkant staan Anne en Cathy, haar Zambiaanse collega op het stuk grond waar het 

huis gebouwd gaat worden. Op het moment van dit schrijven is Anne in Zambia, ze heeft de 

headman van Mulala, een wijk in Livingstone ontmoet, die haar de grond voor Lilato Foundation 

heeft toegezegd. Daarna heeft de Prime Minister van Mukuni (de wijk waar de wijk Mulala inligt) 

toestemming gegeven om te beginnen met het bouwen van de fundering en de ondervloer. 

Ondertussen gaat het werven van fondsen door, het huis heeft immers meer nodig dan alleen de 

fundering en de ondervloer. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben na het lezen van dit document, kunt u contact met ons 

opnemen via info@lilato.com of via 06-11478612.  

Met vriendelijke groet, 

Anne Smudde (voorzitter) 

Judith Nolthenius (secretaris) 

Vincent Oudenes (penningmeester)  

http://www.lilato.com/
mailto:ino@lilato.com
mailto:info@lilato.com


Stichting Lilato Foundation 
 

Internet: www.lilato.com                         
Rekeningnummer: NL48 INGB 0006 3134 68 
Info: ino@lilato.com 
KVK-nummer: 59286148 
                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                            

2) Balans 

 

A C T I V A 31-12-2014 31-12-2013 
 € € 
   

   

VASTE ACTIVA   

   

Immateriële vaste activa -- -- 
Materiële vaste activa -- -- 
 ──────── ──────── 

 -- -- 
 -------- -------- 

   

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Voorraden -- -- 
Vorderingen -- -- 
Liquide middelen 3.738 388 
 ──────── ──────── 

Som van de vlottende activa 3.738 388 
 -------- -------- 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ──────── ──────── 

TOTAAL 3.738 388 
 ════════ ════════ 
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P A S S I V A 31-12-2014 31-12-2013 
 € € 
   
   
EIGEN VERMOGEN 3.738 388 
 -------- -------- 

   
   
VOORZIENINGEN -- -- 
 -------- -------- 

   
   
KORTLOPENDE SCHULDEN -- -- 
 -------- -------- 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ──────── ──────── 

TOTAAL 3.738 388 
 ════════ ════════ 
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3) Staat van ontvangsten en bestedingen 

 

 

 

 2014 2013 

 € € 

   

ONTVANGEN DONATIES 4.100 527 

 ═════════ ═════════ 

   

Vervoerskosten -- -- 

Kantoorkosten 8 138 

Reclamekosten 273 -- 

Huisvestingskosten 457 -- 

Overige bedrijfskosten 12 -- 

 ───────── ───────── 

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 750 138 

 ═════════ ═════════ 

   

BATIG SALDO 3.350 388 

 ═════════ ═════════ 
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4) Verklaring 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014  van Stichting Lilato Foundation te 

Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde 

jaarrekening berust bij u/de leiding van de huishouding. 

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking 

tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van 

financiële gegevens. 

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in 

die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of 

beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

 

Bevindingen 

Er geen onregelmatigheden aangetroffen in de administratie. 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de jaarrekening 

samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving (en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, 

Burgerlijk Wetboek 2) . 

 

Heerhugowaard, 4 januari 2015 

 

 

Vincent Oudenes 

Penningmeester Stichting Lilato Foundation 
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