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Activiteitenverslag 2018

ITI houdt 100% van de aandelen van Inclusive Trading Group BV. (ITG). Deze onderneming was over 
2018 nog in de opbouwfase. ITG investeert onder andere in een Chili Pepper Project in Rwanda. De 
productie van chili peppers zal verder worden opgeschaald om zodoende het breakevenpunt te 
bereiken. Verder zal het droogproces worden geoptimaliseerd. In 2019 zullen de eerste containers met 
chili peppers worden verkocht. Ten behoeve van dit project is een gift van € 10.000 ontvangen in 2018.

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de start-up van een handelsbedrijf  in Kenia. De start-up zou 
agrarische producten gaan inkopen van 12.000 kleine boeren in Kenya en gaan verkopen aan 
gevestigde producenten. Daarnaast zou de onderneming kwaliteitszaden en mest leveren, 
gecombineerd met teeltadvies aan de boeren op krediet. Voor het onderzoek was een lening verkregen 
van een corporate foundation. De uitkomst van het onderzoek was dat de business case niet haalbaar 
was. Daarop is de lening kwijtgescholden.

Met financiering van dezelfde donor is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opzetten van een 
operationeel lease bedrijf  in Rwanda. Dit leasebedrijf  zal kapitaalgoederen leasen aan start-up mini-
bedrijfjes, zodat kansarme jongeren inkomen kunnen gaan verwerven. Hierbij kan gedacht worden aan 
een taxibrommer, inrichting van een kapperszaak, tool-kit voor een timmerman, lasapparaat, etc.. Ook 
worden business traningen aangeboden aan de doelgroep. De projectnaam is Lease It - fase 1. Eind 
2018 was dit project nog onderhanden. Er is voor gekozen om niet zelf  een bedrijf  op te zetten, maar 
samenwerking te zoeken met een lokale partner. Deze is gevonden in Amasezerano Community 
Banking, een Rwandees microfinancieringsinstituut.

Tot slot is voor Help a Child Rwanda (HAC Rwanda) een onderzoek gedaan naar een aantal 
bedrijfssectoren met als doel te komen tot een business model waarmee economische activiteiten 
kunnen worden ontplooid door kleine boeren in Rwanda. Eind 2018 was dit project nog niet afgerond.
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Verwachtingen voor 2019

Het project Lease It - fase 1 is begin 2019 succesvol afgerond en heeft een vervolg gekregen in een 
tweede fase. In deze fase wordt een pilot gedraaid, waarbij aan 30 jongeren een lening wordt 
verstrekt. Om dit te doen is een samenwerking gezocht met een lokale MFI (Micro Finance 
Institute), namelijk Amasezerano Community Banking Ltd (ACB). Alleen de jongeren die met goed 
gevolg de trainingen volgen, een business plan schrijven en dit goedgekeurd krijgen door de 
kredietcommissie van ACB, komen in aanmerking voor een lening.

De deelneming ITG zal over 2019 naar verwachting nog niet door de opstartfase heen zijn.

Het project voor HAC Rwanda is begin 2019 succesvol afgerond. De ontwikkelde business cases 
zijn uitgewerkt. Er zijn plannen ontwikkeld voor twee trainingcentra voor jongelui die kippen- of  
varkensboer willen worden. Er wordt samenwerking gezocht met lokale partijen. Ook zullen de 
financieringsplannen in 2019 verder worden uitgewerkt.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

euro euro euro euro

Baten

Giften en donaties 56.800    -             
Mutatie onderhanden projecten 45.060    -             

101.860  -             

Lasten

Projectkosten 99.114    -             
Algemene kosten -             491        
Rente- en bankkosten 160        23          
Resultaat Inclusive Trading Group B.V. 46.138    28.704    

145.412  29.218    

Saldo baten en lasten (43.552)   (29.218)   

2018 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
    (na resultaatbestemming)

euro euro euro euro

ACTIVA

Vaste activa
Deelnemingen -             -             

-             -             
Vlottende activa
Onderhanden projecten 45.060    -             
Vorderingen en overlopende activa 18          12          
Liquide middelen 4.202      44          

49.280    56          

TOTAAL 49.280    56          

euro euro euro euro

PASSIVA

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve deelneming (393)       (38)         
Algemene reserve (72.770)   (29.218)   

(73.163)   (29.256)   

Voorzieningen 65.235    18.742    
Leningen 54.900    10.100    
Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.308      470        

TOTAAL 49.280    56          

2018

2018

2017

2017
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5 TOELICHTING 

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.

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.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Projectkosten 2018 2017

Inhuur consultants 77.063    
Projectgift 9.600      -             
Reiskosten 8.961      
Verblijfkosten 3.490      

99.114    -             

TOELICHTING OP DE BALANS

Deelnemingen

Deelneming in Inclusive Trading Group B.V.

2018 2017

Saldo begin boekjaar -             -             
Verwerving aandelen -             10.000    
Resultaat boekjaar (46.138)   (28.704)   
Herwaardering deelneming (355)       (38)         

(46.493)   (18.742)   
Toevoeging aan voorziening op balans 46.493    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 2018 nog niet winstgevend.

Onderhanden projecten 2018 2017

Projectkosten 67.060    -             
Ontvangen giften en donaties (22.000)   -             

45.060    -             



Pagina 7

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Eigen vermogen 2018 2017

Herwaarderingsreserve
Saldo begin boekjaar (38)         -             
Herwaardering deelneming (355)       (38)         
Saldo einde boekjaar (393)       (38)         

Algemene reserve
Saldo begin boekjaar (29.218)   -             
Resultaatbestemming 2017 (43.552)   (29.218)   
Saldo einde boekjaar (72.770)   (29.218)   

Voorziening deelneming 2018 2017

Saldo begin boekjaar 18.742    -             
Vorming voorziening i.v.m. negatieve vermogenswaarde 46.493    18.742    
Saldo einde boekjaar 65.235    18.742    

Zie toelichting op de post Deelnemingen.

Leningen 2018 2017

Saldo begin boekjaar 10.100    -             
Schuldig gebleven koopsom aandelen ITG B.V. -             10.000    
Nieuwe leningen 66.300    100        
Omzetting in gift (21.500)   -             
Saldo einde boekjaar 54.900    10.100    

De leningen zijn renteloos en € 43.900 dient 7 maart 2023 te worden afgelost.
Voor € 11.000 geldt geen aflossingsverplichting.


