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Activiteitenverslag 2017

De stichting is opgericht op 25 juli 2017. De stichting bevond zich in 2017 nog in de opstartfase. Tot medio 
oktober is het bestuur bezig geweest om het policy plan te bespreken en op papier te krijgen. Dit is het resultaat 
van interne en externe gesprekken met enkele NGO’s (non-governmental organizations). In 2017 is de stichting 
gepresenteerd in het netwerk van de bestuurders. Zo zijn gesprekken gestart met een Nederlandse NGO om te 
komen tot een samenwerking op het gebied van het stimuleren van economische activiteiten als aanvulling op 
de sociale programma’s van deze NGO. Dit heeft echter nog niet geleid tot een concreet project.

Bij oprichting zijn de aandelen verworven van Inclusive Trading Group BV. (ITG). Deze onderneming was 
over 2017 nog niet winstgevend.

ITI heeft in 2017 nog geen baten gerealiseerd, omdat zij zich nog in de opstartfase bevindt.

Intussen is in 2018 een samenwerking ontstaan met een Nederlands vermogensfonds. Er zijn twee 
projectvoorstellen ingediend en gehonoreerd, te weten een project waarbij in samenwerking met een Rwandese 
NGO jongeren in Rwanda tijdens hun vakopleiding zullen worden getraind in managementvaardigheden en 
een pilot zal worden opgezet om de jongeren aan werk te helpen door ze te voorzien van de benodigde 
toolkits, zoals gereedschap voor een timmerman, een bromfiets voor een bromfietstaxichauffeur, etc.. Het 
tweede project betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in Kenia naar het leveren van 
kwaliteitszaden en kunstmest op krediet, gecombineerd met teeltadvies aan de boeren.



BALANS PER 31 DECEMBER 2017

euro euro
ACTIVA

Vaste activa
Deelnemingen -            

-            
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 12         
Liquide middelen 44         

56         

TOTAAL 56         

euro euro
PASSIVA

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve deelneming (38)        
Algemene reserve (29.218)   

(29.256)   

Voorzieningen 18.742    

Leningen 10.100    

Kortlopende schulden en overlopende passiva 470        

TOTAAL 56         

2017

2017



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

euro euro

Baten
Giften en donaties -            
Subsidies -            

-            
Lasten
Algemene kosten 491        
Rente- en bankkosten 23         
Resultaat Inclusive Trading Group B.V. 28.704    

29.218    

Saldo baten en lasten (29.218)   

2017



TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de stichting
Alle bedragen zijn, voorzover niet anders vermeld, opgenomen in euro's.
In verband met de groottecriteria wordt afgezien van consolidatie van het 100% belang in
Inclusive Trading Group B.V..

Grondslagen van waardering

Deelnemingen
De 100% deelneming in Inclusive Trading Group B.V. wordt gewaardeerd tegen 
nettovermogenswaarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele dubieusheid
wordt een voorziening getroffen.

Overige
Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Aangezien de vennootschap in de loop van 2017 is opgericht, zijn er geen vergelijkende cijfers 
opgenomen.

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de vennootschap of het noodzakelijk is om voor 
de deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. De vennootschap bepaalt 
op elke verslagdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de vennootschap het bedrag aan 
bijzondere waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare waarde van de deelneming 
en de boekwaarde en verantwoordt zij het bedrag in de winst- en verliesrekening.



TOELICHTING OP DE BALANS

Deelnemingen

Deelneming in Inclusive Trading Group B.V.

2017

Saldo begin boekjaar -            
Verwerving aandelen 10.000    
Resultaat boekjaar (28.704)   
Herwaardering deelneming (38)        

(18.742)   
Opname als voorziening op balans 18.742    
Saldo einde boekjaar -            

Op 25 juli 2017 zijn alle aandelen van Inclusive Trading Group B.V. (ITG) gekocht. 
ITG implementeert bedrijfsmatige concepten om werkgelegenheid te creëren en 
inkomensverbetering te realiseren voor mensen in de lage inkomensgroepen in 
ontwikkelingslanden, specifiek in Afrika.
ITG bevindt zich nog in de opstartfase en was in 2017 nog niet winstgevend.

Vorderingen en overlopende activa 2017

Overige 12         
12         

Liquide middelen 2017

Rekening-courant Rabobank 44         
44         

Over de saldi die in rekening-courant worden aangehouden, wordt geen rente vergoed.

Eigen vermogen 2017

Herwaarderingsreserve
Saldo begin boekjaar -            
Herwaardering deelneming (38)        
Saldo einde boekjaar (38)        



Algemene reserve
Saldo begin boekjaar -            
Resultaatbestemming 2017 (29.218)   
Saldo einde boekjaar (29.218)   

Voorziening deelneming 2017

Saldo begin boekjaar -            
Vorming voorziening i.v.m. negatieve vermogenswaarde 18.742    
Saldo einde boekjaar 18.742    

Zie toelichting op de post Deelnemingen.

Leningen 2017

Lening Inclusive Business Services B.V. 5.100     
Lening Wolthers Services B.V. 5.000     
Totaal 10.100    

Lening Inclusive Business Services B.V.
Saldo begin boekjaar -            
Schuldig gebleven koopsom aandelen ITG B.V. 5.000     
Overige nieuwe leningen 100        
Saldo einde boekjaar 5.100     

De lening is renteloos en er is geen verplichte aflossing.

Lening Wolthers Services B.V.
Saldo begin boekjaar -            
Schuldig gebleven koopsom aandelen ITG B.V. 5.000     
Saldo einde boekjaar 5.000     

De lening is renteloos en er is geen verplichte aflossing.

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2017

Te betalen kosten 470        
470        



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemene kosten 2017

Advieskosten 420        
Automatiseringskosten 21         
Overige 50         

491        

Rente- en bankkosten 2017

Bankkosten 23         
23         


