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Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw Stichting over 2021 samengesteld.

Wij brengen u hiermede rapport uit van onze bevindingen.

1. Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Kanchi te Hillegom is door ons samengesteld op basis van de van u verkegen informatie.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij

behorende 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 met de van toepassing

zijnde grondslagen voor de 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. 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 Kanchi.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordering 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.

Wij zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

D. Robert

Robert Administratie &

Financiële Dienstverlening



JAARREKENING



Deel 1 van de jaarrekening van:

Stichting Kanchi

2021 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 0 1

Liquide middelen 128.676 136.309

128.676 136.310

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaalrekening 126.676 136.310

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.000 0

128.676 136.310

BALANS PER 31 DECEMBER 2021



Deel 2 van de jaarrekening van:

Stichting Kanchi

€ € € €

BATEN

Fondsenwerving 21.365 30.518

LASTEN

Kosten projecten 30.140 15.000

Algemene kosten 530 2.477

30.670 17.477

Saldo baten en lasten -9.305 13.041

Financiele baten (-/- lasten)

Rente- en bankkosten -329 -314

Saldo overschot (-/- tekort) ten behoeve van

vermogen/bestemmingsreserves

-9.634 12.727

2021 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2021

(met vergelijkende cijfers over 2020)



Deel 3 van de jaarrekening van:

Stichting Kanchi

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Algemeen

De Stichting Kanchi te Bennebroek is opgericht op 10 mei 2013. Zij heeft ten doel:

1. Het ondersteunen van wezen en kansarme kinderen in Azië in zijn algemeenheid en Nepal

    in het bijzonder, door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg

    en verbetering van de levensomstandigheden en economische positie;

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

    houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen en alle andere

verkrijgingen e baten, verminderd met toevoegingen aan voorzieningen en lasten.

De stichting is aangemerkt als een ANBI stichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het

desbetreffende balanshoofd ander is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.

Voor de bepaling van het resultaat worden de volgende uitgangspunten toegepast:

Toerekeningsbeginsel: opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop

deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten respectievelijk tot uitgaven in dat

verslagjaar hebben geleid.

Realisatiebeginsel: baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn

gerealiseerd.

Voorzichtigheidsbeginsel:  verliezen en risico's worden in acht genomen zodra zij kunnen worden

geconstateerd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het batig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en giften en andere

baten verminderd met de kosten voor projecten en andere lasten die betrekking hebben op het

desbetreffende boekjaar.



TOELICHTING BIJ AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS EN DE

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het batig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en giften

en andere baten verminderd met de kosten voor projecten en andere lasten die

betrekking hebben op het desbetreffende boekjaar.

Overige vorderingen en overlopende activa 2021 2020

€ €

Vlottende activa

Rente depositospaarrekening 0 1

Liquide middelen 

ABN AMRO betaal- en depositorekening 128.676 136.309

Eigen Vermogen 

Beginsaldo boekjaar 136.310 123.583

Overschot (-/- tekort) boekjaar -9.634 12.727

126.676 136.310

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen bekend die niet in de balans zijn opgenomen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021



2021 2020

BATEN € €

Fondsenwerving 

Vaste donateurs 7.051 7.429

Eenmalige giften 11.994 21.577

Incassobatch 2.320 1.512

21.365 30.518

*kosten accountant worden niet doorbelast inzake goede doel 

Stichting Kanchi

LASTEN

Kosten project Bachau 0 202

Kosten project Bright Nepal 23.646 7.458

Kosten project Sunwar 1.494 2.340

Kosten project Barhabise 5.000 5.000

Kosten projecten 30.140 15.000

Algemene kosten  

Overige algemene kosten (Anbi / hostnet / website / incasso) 530 2.477

Financiele baten en lasten

Rente- en bankkosten 329 314


