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Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Anderlechtstraat 7
Postbus 871 O
5605 LS Eindhoven
T: +31 (0)40 250 57 00
F: +31 (0)40 250 57 99
eindhoven@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

Aan het bestuur van
Stichting Kansarmen Sri Lanka
Laar 18
5258 TJ BERLICUM

Datum
20 mei 2020

KvK: 24425560

Referentie

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Kansarmen Sri Lanka
te Berlicum.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kansarmen Sri Lanka te Wijchen is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019lIF(MICRO=1,., met de daarbij horende toelichting. In 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 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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. Wij hebben onze werkzaamheden, 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Kansarmen Sri
Lanka. 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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

AIie diensten wo rden verricht op basis van een
overeen kom st van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algem ene voorwa arden, gedepo neerd bij de

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen .

G akertilly
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
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STICHTING KANSARMEN SRI LANKA
WIJCHEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
31-12-2019

€

€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

104.321

103.571

Totaal activa zijde

104.321

103.571
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STICHTING KANSARMEN SRI LANKA
WIJCHEN

31-12-2019

€

€

31-12-2018

€

€

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves

2
3

91.301

89.571

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 4
kredieten
Overige schulden en overlopende
5
passiva

1.250
11.770

Totaal passivazijde
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14.000
13.020

14.000

104.321

103.571
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STICHTING KA NSARMEN SRI LANKA
W IJCHEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving

Projectkosten

€

€

2018
€

6

7

144.575

117.755

144.575

117.755

-132.161

-90.172
12.414

27.583

10.691

9.986

1.723

17.597

7

11

Totaal van netto resultaat

1.730

17.608

Resultaatbestemming
Overige reserves

1.730

17.608

Lasten
Overige bedrijfskosten

8

Totaal van bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
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STICHTING KANSARMEN SRI LANKA
WIJCHEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kansarmen Sri Lanka is feitelijk gevestigd op Laar 18, 5258 TJ te Berlicum, is statutair gevestigd
in Wijchen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09162333.
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Kansarmen Sri Lanka bestaan voornamelijk uit het verhogen van de kwaliteit
van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Kansarmen Sri Lanka is feitelijk gevestigd op Laar 18, 5258 TJ te Berlicum.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Kansarmen Sri Lanka zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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STICHTING KANSARMEN SRI LANKA
WIJCHEN

TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA

1 Liquide middelen
Rabobank

31-12-2019
€

31-12-2018
€

104.321

103.571

2 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige
reserves

€
Stand per 1 januari 2019
Uit resultaatverdeling

89.571
1.730

Stand per 31 december 2019

91.301

2019

2018

€

€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

89.571
1.730

71.963
17.608

Stand per 31 december

91.301

89.571

31-12-2019

31-12-2018
€

3 Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

€
4 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

1.250

5 Overige schulden en overlopende passiva
Overige schuld
Vooruitontvangen gelden

86
11.684

14.000

11.770

14.000

Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa te kampen met de gevolgen van het
Coronavirus. Tot en met heden heeft dit weinig invloed op de bedrijfsvoering en liquiditeit van de stichting.
Hoe de Coronacrisis zich verder zal ontwikkelen en welke gevolgen dit heeft op de activiteiten van de
stichting is onzeker. Op basis van de situatie ten tijde van vaststelling van de jaarrekening zijn de baten in
vergelijking met 2019 op een lager niveau. De stichting verwacht dat zij haar activiteiten regulier kan
blijven voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van
het Coronavirus (waar mogelijk) te beperken.
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STICHTING KANSARMEN SRI LANKA
WIJCHEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6 Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en baten uit fondsenwerving
Bijdrage projecten
Bijdrage fondsen
Bijdrage eenmalige giften
Bijdrage donateurs
Bijdrage project 250
Vooruitontvangen giften

7 Projectkosten
Projectkosten
Projectkosten
Kosten projecten Sri Lanka
Kosten projecten Sri Lanka eigen beheer
Werk derden in Sri Lanka
Werk derden

8 Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2019

2018

€

€

144.575

117.755

28.782
93.180
17.157
2.060
1.080
2.316

58.997
42.846
26.487
3.425
-14.000

144.575

117.755

132.161

90.172

103.962
20.258
7.941

54.512
27.332
5.243
3.085

132.161

90.172

1.406
374
8.911

70
490
9.426

10.691

9.986

Berlicum, 20 mei 2020
Stichting Kansarmen Sri Lanka

J.M.M. van der Steen

B.J. Hoogwout

H.L.M. Clement

M.H. Wind
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J.P.T. van der Steen - van
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