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               Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana

               Het bestuur

               Rottumsestraat 20

               2583 HJ  'S-GRAVENHAGE

               's-Gravenhage, 21 december 2011

Betreft:      jaarrekening 2009

Geachte heer, mevrouw,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2009 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2009, de winst- en verliesrekening over 2009 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2009 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in

Vrindavana te 's-Gravenhage bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst- en verliesrekening

over 2009 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

vennootschap 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 vennootschap.

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie de NOvAA

uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. 

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-opdrachten,

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 vennootschap verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van 

de jaarrekening kunnen verstrekken.
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Bevestiging

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Het bestuur wordt per 31 december 2009 gevormd door:.

- Mevrouw S.M. Gajadharsing, voorzitter

- Mevrouw M. Datadin-Matai, secretaris

- Mevrouw S. Sewtahal, penningmeester

Blijkens de akte d.d. 7 april 2004 werd de stichting Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana per

genoemde datum opgericht.

De doelstelling van Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana wordt als volgt omschreven:

Het (doen) voeren van een opvangtehuis voor vrouwen en meisjes in Vrindavana (India) welk opvangtehuis

openstaat voor vrouwen en meisjes ongeacht hun religie, het (doen) verzorgen van de opvoeding, scholing,

begeleiding van de opgevangen vrouwen en meisjes, het inhuren van (medisch) personeel voor de opgevangen

vrouwen en meisjes, het (doen) verzorgen van een gastenverblijf met kamerverhuur in India.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ %

Opbrengsten 18.145 100,0%

Projectkosten 3.600 19,8%

Overschot 14.545 80,2%

Algemene kosten 947 5,2%

Som der kosten 947 5,2%

Resultaat 13.598 75,0%

2009

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de resultatenrekening.
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 33.380 19.432

Totaal vlottende activa 33.380 19.432

Af: kortlopende schulden 350 -

Werkkapitaal 33.030 19.432

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 33.030 19.432

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 33.030 19.432

33.030 19.432

Hoogachtend,

Accountantskantoor Wiebenga

W.E. Medik

Accountant-Administratieconsulent

 

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke 

is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2009 ten opzichte van 31 december 2008

gestegen met € 13.598,--.

31 december 200831 december 2009
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2.1  Balans per 31 december 2009

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen [1] 33.380 19.432

Totaal activazijde 33.380 19.432

's-Gravenhage, 21 december 2011

Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana

Mevrouw S.M. Gajadharsing, voorzitter Mevrouw M. Datadin-Matai, secretaris

Mevrouw S. Sewtahal, penningmeester

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 december 2011

31 december 2009 31 december 2008
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2.1  Balans per 31 december 2009

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen [2] 33.030 19.432

33.030 19.432

Kortlopende schulden

Overlopende passiva [3] 350 -

350 -

Totaal passivazijde 33.380 19.432

's-Gravenhage, 21 december 2011

Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana

Mevrouw S.M. Gajadharsing, voorzitter Mevrouw M. Datadin-Matai, secretaris

Mevrouw S. Sewtahal, penningmeester

 

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 december 2011

31 december 2009 31 december 2008
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2.2  Resultatenrekening over 2009

€ €

Opbrengsten [4] 18.145

Projectkosten [5] 3.600

Overschot 14.545

Algemene kosten [6] 947

Som der kosten 947

Resultaat 13.598

's-Gravenhage, 21 december 2011

Stichting Opvangteh. Vrouwen/meisjes in Vrindavana

Mevrouw S.M. Gajadharsing, voorzitter Mevrouw M. Datadin-Matai, secretaris

Mevrouw S. Sewtahal, penningmeester

 

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 december 2011

2009
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bedrijfskosten

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en

passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst,

bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor

zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Liquide middelen  [1]

ABN-AMRO Bank, rekening 49.25.54.897 775 322

ABN-AMRO Bank, rekening 49.29.38.598 32.605 19.110

33.380 19.432
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2009 2008

€ €

Stichtingsvermogen  [2]

Stand per 1 januari 19.432 19.432

Resultaat boekjaar 13.598 -

Stand per 31 december 33.030 19.432

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva  [3]

Accountantskosten 2009 350 -
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2.5  Toelichting op de resultatenrekening

2009

€

Opbrengsten  [4]

Ontvangen donaties 7.904

Ontvangsten via collectebussen 8.854

Diverse ontvangsten en opbrengsten 752

Rentebaten 635

18.145

Projectkosten  [5]

Projectkosten opvangtehuis 3.600

Algemene kosten  [6]

Accountantskosten 350

Bankkosten 597

947
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