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Stichting Eco-Trust Zorg voor Kind en Natuur in lndia
Kal[eslaan 47
1181 BN AMSTELVEEN

Haarlem, 13 augustus 2018

Kenmerk: 12080

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Eco-Trust Zorg voor Kind en Natuur in lndia te Amstelveen is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 mel de daarbij horende toelichting. ln deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen,

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 44í 0, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. W'rj hebben onzewerkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Eco-Trust Zorg voor
Kind en Natuur in lndia. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectieÍ hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Cramer Accountants & Belastingadviseurs B.V.
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'De Algemene Voorwaarden NBA 201 3l depotdatum 30 januari 20'l 3 en depotnummer 6/201 3 zijn van toepassing.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Accountants en Belastingadviseurs B.V.

R.H. de Boer
Accou ntant-Ad m in istratieconsulent
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JAARREKENING

Balans per 31 december 20í7
Staatvan baten en lasten over2017
Grondslagen voor waarderin g en resultaatbepalin g

Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 20í7

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

ING Bank, Zakelijke Rekening
ING Bank, Zakelijke spaarrekening
Gelden ondenreg

TOTAALACTIVA

PASSIVA

Vermogen (3)

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserve

TOTAAL PASSIVA

31 december
2017

31 december
2016

(1)

(2)

60

975
93.í49
-1.000

43

2.596
41.305
-2.500

93.124 41.401

93.184

33.184

60.000

41.444

41.444

93.184 41.444

93.184 41.M4

Samenstellingsverklarin g afgegeven
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2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2Oí7

Fondsenweruing
Kosten

(4)

Besteed aan doelstelling (5)

Resultaat

€€€€

85.352

33.613

51.739

2017 2016

29.755

35.941

-6.186

Samenstellingsverklaring afgegeven -6-
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Stichting Eco-Trust Zorg voor Kind en Natuur in lndia te Amstelveen

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Eco-Trust Zorg voor Kind en Natuur in lndia (geregistreerd onder KvK-nummer

2T17g81g), statutair gevesiigd te Amstelveen, bestaan voornamelijk uit de lndiase TRUST (Tribal Rural Urban

Service Trust) stichtiÀg financieel te ondersteunen en haar doelstelling, te weten de maatschappelijke

mogelijkheden van kansarme kinderen in haar gebied (Tiruvannamalai in Zuid-lndia) te vergroten en hen op te

leiden tot ecologisch bewuste mensen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de 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. Tenzil Oij de desbetreÍfende grondslag voor de speciÍieke balanspost anders wordt vermeld, worden de

activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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 mogel'rjke verliezen die hun

ooisprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van

de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2017 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid,

GRON DSLAGEN VOOR RESUUTAATBEPALING

Resultaatbepaling

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

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

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

Sam enstell i n gsverklari n g afg egeven -7 -
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3í DECEMBER 2017

AGTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen depositorente

2. Liquide middelen

ING Bank, zakelijke rekening
ING Bank, zakelijke spaarrekening
Gelden onderweg

PASSIVA

3. Vermogen

Vrij besteedbaar ve rmogen

Stand per I januari
Overschot / tekort
Naar bestem mingsreserve

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari
Dotatie

Stand per 31 december

31-12-2017 31-12-2016

€€

60 43

975 2.596
93.149 41.305
-1.000 -2.500

93.124 41.401

2017 2016
ccrÉ!

41.445 47.630
51.739 -6.186

-60.000

33.184 41.M4

60.000

60.000::
De bestemmingsreserve is gevormd voor een studiefonds, genaamd "Anne van Rhoon Higher Educational
Program".

Sam enstell i n gsverklari n g afg egeven -8-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017 2016

4. Fondsenwerving

Legaten
Giften, schenkingen en donaties bedrijven
Giften, schenkingen en donaties particulieren
Acties

Rentebaten
Venruervin gskosten fondsen

5. Besteed aan doelstelling

Besteed aan doelstelling

lndia
Uitvoeringskosten eigen organisatie

OndeÉekening jaarrekening voor akkoord

61.021
5.415

18.451
720

7.50;
17.906
4.545

85.607
43

-298

29.954
42

-241

85.352 29.755

33.000
6'Í3

35.306
635

33.613 35.941

R
H.J.C. Burgmeijer, penningmeester

Amstelveen, 13 augustus 2018

D.L.C. de Bie, voozitter

Sam enstell i n gsverklari n g afgeg even -9-


