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Stichting DITO Foundation

Balans per 31 december 2018
(vóór resultaat bestemming)

EUR EUR EUR EUR

Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 4.631 2.777
Liquide middelen (1) 325.325 363.509

Totaal vlottende activa 329.956 366.286

Passiva

Vermogen

Bestemmingsreserve 1.435 1.435
Overige reserves 354.427 198.132
Resultaat boekjaar -33.361 156.295

Totaal eigen vermogen 322.501 355.862

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.455 10.424

329.956 366.286

2018 2017
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Stichting DITO Foundation

Staat van baten en lasten over 2018

EUR EUR EUR EUR

Baten

Donaties en schenkingen (2) 105.793 284.968
Ontvangen bankinterest 10 24

Totaal baten 105.803 284.992

Lasten

Bestedingen ten behoeve doelstellingen

Samaritan Help Mission: 57.552 54.655
 - medical healthcare program
 - students support program
Sathiko Sath 5.000 5.000
Waterlife plan 6.333 9.336
DITO SWA 32.378 30.710
St. De Entrepeneurs 1.000 0
SCP India 12.500 0
t Werkpaert 5.000 0
Trustdepartment Zoe 4.407 0
Foyer de Tambacounda 0 10.000
&U Participatie certifcaat 0 4.235

124.170 113.936

Algemene kosten

Salarissen (DSWA in Calcutta India ) 13.412 13.752
Reis- en overige kosten employee 0 0
Overige algemene kosten 1.582 1.009

14.994 14.761

Totaal lasten 139.164 128.697

Resultaat boekjaar -33.361 156.295

2018 2017
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Stichting DITO Foundation

Toelichting behorende bij de jaarrekening 2018

Algemeen

Activiteiten
De Stichting DITO Foundation is op 17 oktober 1996 opgericht en heeft haar statutaire zetel in Blaricum.
De stichting heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van medische en educatieve zorg aan hen, die de
middelen daartoe ontberen, in het bijzonder aan hen die in de tweede of derde wereld wonen.

Boekjaar en jaarrekening
Het kalenderjaar 2018 is het twee en twintigste boekjaar van de stichting. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn
uitgedrukt in euro's, de functionele valuta.

Vergelijkende cijfers
Indien van toepassing zijn de cijfers voor boekjaar 2017 aangepast teneinde vergelijkbaar met 2018.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ontvangen donaties en schenkingen worden verantwoord in de periode van ontvangst.

Bestedingen ten behoeve van de doelstelling worden verantwoord op het moment van betaling dan wel
schriftelijke toezegging aan begunstigde.

De overige baten en de lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Stichting DITO Foundation

Vermogen

Conform artikel 3 van de statuten zal het eigen vermogen van de stichting worden gevormd door subsidies en 
donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen zullen slechts kunnen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestemmingsreserve
Bepaalde giften zijn uitsluitend bestemd voor de financiering van reiskosten ten behoeve van de doelstellingen
van de stichting.
Het verloop van de bestemmingsreserve was als volgt:

2018 2017
EUR EUR

Saldo aan het begin van het jaar 1.435 648
Bij: Ontvangen bestemmingsgiften 0 37.500
ad (-): Besteed aan reiskosten 0 -36.713 

Saldo aan het eind van het jaar 1.435 1.435

Overige reserves
Het verloop van de post overige reserves was als volgt:

2018 2017
EUR EUR

Saldo aan het begin van het jaar 354.427 198.132
Bij: Resultaat vorig boekjaar -33.361 156.295

Saldo aan het eind van het jaar 321.066 354.427

Salarissen
Betreft de over de periode januari 2018 tot en met december 2018 overgemaakte bedragen naar de buitenlandse
employees van DITO Social Welfare Association (DSWA) in India. 

Bloemendaal, 11 juni 2019

Het bestuur

Adres: Rijperweg 7, 2061 BG - Bloemendaal
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