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Jaarrekening Narangi 2017 
 

 

Balans Narangi per 31 december 2017 

 

 31 december 2017 31 december 2016 
Activa   
Vlottende activa   
ABN AMRO Bankrekeningen € 11.919   € 5.762   
Totaal activa € 11.919   € 5.762   
   
   
Passiva   
Vreemd vermogen   
Schulden  € 0  € 0   
   
Eigen vermogen - Reserves   
Algemene reserve € 11.919  € 5.762   
   
Totaal passiva € 11.919  € 5.762   

 
 
 

Verloopoverzicht eigen vermogen Narangi 2017 
 

Eigen vermogen op 1 januari 2017 € 5.762   
Inkomsten  € 13.061   
Uitgaven € 6.903   
Eigen vermogen op 31 december 2017 € 11.919   

 
 
 

Winst- en verliesrekening Narangi 2017 
 

Inkomsten  
Eigen fondsenwerving € 6.567    
Fondsenwervingsacties van derden € 6.480    
Rentebaten € 13    
Totaal € 13.061   
  
Uitgaven  
Beheer en administratie * € 3.462    
Fondsenwerving en communicatie € 0    
Besteed aan de doelstelling (aan de projecten) € 3.441   
Totaal € 6.903    
  
Resultaat             €   6.158 

 
*Uitgaven Beheer en administratie: dit bedrag is inclusief de kosten van het werkbezoek aan India, 

waarvan de kosten volledig zijn gedekt door een donatie in natura (zie tabel op volgende pagina)    
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Toelichting op de winst- en verliesrekening  

  
Inkomsten fondsenwerving  
Eigen fondsenwerving – Giften van particulieren € 3.140   
Eigen fondsenwerving – Giften van bedrijven € 329    
Eigen fondsenwerving – Giften in natura *             €  3.098 
Totaal eigen fondsenwerving € 6.567    
  
Fondsenwervingsacties van derden – Particulieren  € 0    
Fondsenwervingsacties van derden – Bedrijven  € 6.480    
Totaal fondsenwervingsacties van derden € 6.480    
  
Totaal inkomsten fondsenwerving € 13.047    

  
  
Uitgaven  
Beheer en administratie   
Kosten Verenigingen en Stichtingen Pakket ABN AMRO € 245    
Transactiekosten ontvangen buitenlandse donaties € 14 
Transactiekosten geld overmaken naar de projecten in India € 90    
Telefoonkosten (bellen met de projecten in India) € 15    
Reis- en verblijfkosten India – Werkbezoek 2016-2017 * € 3.098    
Totaal € 3.462    
  
Fondsenwerving en communicatie   
Totaal € 0    
  
Besteed aan de doelstelling (aan de projecten)  
Sanjay, Pramiti en Ajay € 1.273    
Trilok  € 536   
Amir, Ajmal en Nasreen € 1.136   
Zaina en Zafir € 496 
Totaal € 3.441    
  
Totaal uitgaven € 6.903   

  
 
* De kosten van het werkbezoek aan India (25 december 2016 t/m 17 januari 2017) zijn volledig gedekt 
door een donatie in natura 

 
 
 

Inkomsten fondsenwerving   

Eigen fondsenwerving € 6.567   50 % 
Fondsenwervingsacties van derden € 6.480   50 % 
Totaal € 13.047   100 % 
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Bovenstaande grafiek ‘Bestedingen’ is exclusief het werkbezoek aan India, aangezien de kosten 
daarvan volledig zijn gedekt door een donatie in natura  
 

 
Projecten 
 
Narangi investeert op individueel niveau in mensen door middel van ons Individuele Support 
Programma. Momenteel helpen we een viertal arme families in Jaipur door het schoolgeld 
voor hun kinderen te betalen. Sinds 2011 steunen we Sanjay, Ajay en hun zusje Pramiti, sinds 
2013 het jongetje Trilok, sinds 2014 Amir, Ajmal en hun zusje Nasreen, en sinds 2017 Zaina 
en haar broertje Zafir. De betrokken ouders leveren naar draagkracht een kleine financiële 
bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen. 
 

Accountantsverklaring 
 
In het huishoudelijk reglement van Narangi staat dat het bestuur per jaar kan besluiten of zij 
een accountantsverklaring noodzakelijk acht. Het bestuur acht een accountantsverklaring 
inzake de jaarrekening van 2017 niet noodzakelijk gezien de relatief lage bedragen en het 

http://narangi.org/projecten/individuele-support/
http://narangi.org/projecten/individuele-support/
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kleine aantal transacties. Daarnaast zouden de kosten voor zo’n verklaring niet in verhouding 
staan tot de inkomsten. 
 
 
 
 
 
 

Statutaire naam  Stichting Narangi 
Oprichtingsdatum  4 oktober 2010 
Kamer van Koophandel 51043068 
RSIN    823056417 
IBAN ABN AMRO  NL 95 ABNA 0 5715 36 042 
Postadres   Annastraat 7-K 

2513 AT Den Haag 
Website   www.narangi.org  
Email    info@narangi.org 
Facebook   www.facebook.com/NarangiFoundation  


