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Vestigingen 

• Almelo 

• Almere 

• Apeldoorn 

• Assen 	 Geachte relatie, 
• Doetinchem 

• Dronten 	Conform de door u aangeleverde gegevens is een financiële verantwoording opgesteld over 
• Eibergen 	het jaar 2014 van stichting Aid India. Het overzicht is opgenomen in de bijlagen bij deze brief. 
• Emmeloord 

• Emmen 	Bij het maken van deze opstelling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Enschede 	 . De opstelling is gemaakt op basis van de door u aangeleverde gegevens; 
• Hardenberg 	 • 	De opgestelde financiële verantwoording dient ter voldoening van de verplichting tot 
• Joure 	 publicatie op de eigen website en om te overleggen aan eventuele sponsoren; 
• Markelo 	 • Er is in overleg afgesproken en vastgesteld dat er geen sprake is van een 
• MIII 	 samenstelopdracht; 
• Ommen 	 • Er is geen accountantscontrole toegepast; 
• Raalte 	 • Volgens de statuten artikel 10 lid 4 kan een Accountant door het bestuur benoemd 
• Staphorst 	 worden, dit is nadrukkelijk niet gebeurd; 
• Steenwijk 	 • Het honorarium van Countus wordt in rekening gebracht en wordt na betaling door 
• Zeewolde 	 Countus als gift terug gestort. 
• Zwolle 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Countus accountants + adviseurs 

Ing. D.J.W. Bruins ab 
Directeur Agro (regio West) 

Bijlage(n): - bijlage 1: financiële verantwoording 2014 

Op de leveringen er, diensten van Countus accountants + adviseurs bv. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.l. le Zwolle. 



Bijlage 1 

Co un tus 
accountants~-adviseurs 

Balans per 31 december 2014 
vlottende activa: 	 eigen vermogen 	 939 
vorderingen 	 900 

liquide middelen 	 39 

totaal activa 	 939 
	

totaal passiva 	 939 

Overzicht baten en lasten 2014 
Baten: 

sponsoring kinderen 	 2.829 

giften 	 11.173 
14.002 

Lasten: 
overboekingen naar AID India 	13.750 

bankkosten 	 147 
kosten website 	 144 
overige lasten 	 305 

14.346 

Saldo/tekort 
	

(344) 

Verloop vermogen 2014 
vermogen per 1januari 2014 	 1.283 

exploitatie 2014 	 -344 
vermogen per 31 december 2014 	 939 
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