
                                                     Jaarrekening  2016

                                     STICHTING VOOR PROJECTHULP “YOJANA”



SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan:  het bestuur van Stichting voor Projecthulp “Yojana”

                                     STICHTING VOOR PROJECTHULP “YOJANA”

Het jaarverslag van Stichting voor Projecthulp "Yojana" is door ons samengesteld op basis van de van door het

bestuur van de stichting gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de

staat van baten en lasten over 2016 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 in overeenstemming. Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u als bestuur van de stichting 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 hebben wij door het lezen van de

jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

voor Projecthulp "Yojana".

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.

Den Burg,  29 mei 2017

OMNYACC Texel

w.g.  H. Ensink

Accountant-Administratieconsulent
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015

(in euro's)

Liquide middelen 152.421 176.565

Totaal activa 152.421 176.565

PASSIVA 31 december 2016 31 december 2015

(in euro's)

Eigen vermogen

Reserves

Bestemmingsreserve projecten 152.421 176.565

Totaal passiva 152.421 176.565
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

(in euro's)

2016 2015

Fondsenwerving 

Baten uit eigen fondsenwerving

Projectdeelnemers 4.343 5.101

Giften 22.750 65.411

Terugbetaalde giften i.v.m. ongerealiseerde projecten -9.000 0

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 18.093 70.512

Rentebaten 867 1.689

Som der baten 18.960 72.201

Besteed aan doelstelling

Structurele hulp 

BREADS 33.407 36.628

Thomas School Sport 0 6.730

SEDT 5.799 62.961

39.206 106.319

Overige kosten

Reis- en verblijfkosten trainers 3.316 12.781

Kosten internationaal bankverkeer 109 279

Kosten website 145 145

3.570 13.205

Totaal besteed aan doelstelling 42.776 119.524

Kosten eigen fondsenwerving

Overige kosten 328 324

Totaal kosten eigen fondsenwerving 328 324

Som der lasten 43.104 119.848

Saldo boekjaar -24.144 -47.647

Saldo toegevoegd c.q. onttrokken aan:

Bestemmingsreserve projecten -24.144 -38.001

Bestemmingsfonds Edu Key Impulsis 0 -10.500

Fonds " Vrienden van Yojana" 0 854

Totaal -24.144 -47.647
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BALANS

Bestemmingsreserve projecten

De bestemmingsreserve projecten dient ter dekking van projectuitgaven waarvoor niet

voldoende specifieke giften ontvangen zijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Structurele hulp

Onder structurele hulp is opgenomen de verstrekte steun aan de partnerorganisaties en

de direct hieraan toe te rekenen kosten.

Belastingen

Aangezien er geen winstoogmerk bestaat is de stichting vrijgesteld van winstbelasting.

Ratio's

2016 2015

% %

Besteed aan doelstelling in relatie tot de som der baten 226 166

uit eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving in relatie tot de totale baten 1,8 0,5

uit eigen fondsenwerving
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