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Betreft: financieel verslag 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

 
 

Mr. J.J. Slof 
accountant-administratieconsulent 

register belastingadviseur 
M. Wildenburg 

accountant-administratieconsulent 
register belastingadviseur 

federatie financieel planner 
Drs. H.A. van Lith-Slof 

registeraccountant 
executive master of it auditing  
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1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 12.025 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 1.484,
samengesteld. Omdat wij in deze rapportage alle bedragen afronden, kunnen geringe afrondingsverschillen
zijn ontstaan.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Metta Child

De jaarrekening van Stichting Metta Child is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over
2018 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
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. 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 Metta Child. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Loosdrecht,  16 april 2019

Hoogachtend,
Slof & Wildenburg accountants en belastingadviseurs

Mr. J.J. Slof AA/RB

In dit afschrift van het
originele document is geen
handtekening opgenomen
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1 Balans per 31 december 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 12.025 13.509

12.025 13.509
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 12.025 13.509

12.025 13.509
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2 Winst-en-verliesrekening over 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
Baten

Ontvangen donaties 24.654 40.465

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 25.910 26.702

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfskosten 86 179

Saldo voor financiële baten en lasten -1.342 13.584
Financiële baten en lasten -142 -75

Resultaat -1.484 13.509

Resultaatbestemming

Overige reserves -1.484 13.509
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Metta Child bestaan uit het verbeteren van levens van kinderen en hun
omgeving, die in extreme armoede en/of zeer moeilijke omstandigheden leven.

Vestigingsadres

Stichting Metta Child (geregistreerd onder KvK-nummer 67521444) is feitelijk en statutair gevestigd op
Maassluisstraat 218 te Amsterdam.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn verwezenlijkt. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Liquide middelen

Triodos Bank 3385.07.442 12.025 13.509
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PASSIVA

Eigen vermogen

2018

€

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 13.509 -
Resultaatbestemming boekjaar -1.484 13.509

Stand per 31 december 12.025 13.509
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5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€
Ontvangen donaties

Donaties en giften 24.654 40.465

Besteed aan de doelstellingen

Bijdragen Buddha's Smile School 25.910 26.702

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten - 50
Algemene kosten 86 129

86 179

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen - 50

Algemene kosten

Automatiseringskosten 86 129

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 142 75
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