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Betreft: Jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 376.602 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van 
€ 9.933, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting vrienden VPTZ te Sneek is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-
verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting vrienden VPTZ. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

3                ALGEMEEN

3.1                Activiteiten

De activiteiten van Stichting vrienden VPTZ bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van goede doelen.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn door ons ontleend aan de jaarrekening over 2017 welke niet door ons is
opgesteld. In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers is de presentatie aangepast aan de door ons
gevoerde wijze van rapporteren.
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4                FINANCIËLE POSITIE

4.1                Analyse financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 376.601 366.668

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 225.373 233.106
Liquide middelen 151.229 133.562

376.602 366.668

Af: kortlopende schulden 1 -

Werkkapitaal 376.601 366.668

4.2                Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Mutatie

€

Vorderingen 225.373 233.106 -7.733
Liquide middelen 151.229 133.562 17.667
Kortlopende schulden 1 - 1

376.601 366.668 9.933
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Ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen
te geven.

Hoogachtend,
Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V.

J. Kuperus 
Accountant-Administratieconsulent              
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 225.373 233.106

Liquide middelen  (2) 151.229 133.562

 376.602 366.668

 376.602 366.668
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Algemene reserve 376.601 366.668

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1 -

 376.602 366.668
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€

Baten

Baten van particulieren  (4) 17.798 12.838

Som van de geworven baten 17.798 12.838
Overige baten  (5) 570 300

Som der baten 18.368 13.138

Lasten

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (6) 4.149 241

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 4.166 -

Saldo voor financiële baten en lasten 10.053 12.897
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (8) 104 124
Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) -224 -230

-120 -106

Saldo 9.933 12.791

Resultaatbestemming

Algemene reserve 9.933 12.791
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

 Vestigingsadres

Stichting vrienden VPTZ (geregistreerd onder KvK-nummer 01117549) is feitelijk gevestigd op
Westhemstraat 46 te Sneek.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

 Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

 Bruto-omzetresultaat/Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoJen en de kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten.

 Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

 Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

 Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreJen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

Rekening courant Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ZWF 225.373 233.106

2018

€

2017

€

 Rekening  courant  Stichting  Vrijwilligers  Palliatieve  Terminale
 Zorg ZWF

Stand per 1 januari 233.106 287.845
Mutaties boekjaar -7.733 -54.739

Stand per 31 december 225.373 233.106

31-12-2018

€

31-12-2017

€

2. Liquide middelen

ING bank 0668.3547.47 51.125 29.503
ING bank 67.52.48.041 - 4.109
ING bank 0668.354 100.104 100.000
Gelden onderweg - -50

151.229 133.562
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PASSIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

3. Reserves en fondsen

Algemene reserve 376.601 366.668

376.601 366.668

2018

€

2017

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 366.668 353.877
Resultaatbestemming 9.933 12.791

Stand per 31 december 376.601 366.668
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€

4. Baten van particulieren

Donaties en giften 17.798 12.838

5. Overige baten

Overige opbrengsten 570 300

Wervingskosten

6. Lasten fondsverwerving

Kosten verwerving inkomsten 4.149 241

7. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 57 -
Algemene lasten 4.109 -

4.166 -

 Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 57 -

 Algemene lasten

Overige algemene lasten 4.109 -

8.  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente 104 124

9.  Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten rek.crt. banken -224 -230
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Ondertekening directie voor akkoord

 Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Sneek, 12 augustus 2019

Stichting Vrienden VPTZ
Namens deze,
 
 
  
De heer C. Boonstra, Voorzitter Mevrouw J.J. de Jong, Secretaris

Rapport t.b.v. Stichting vrienden VPTZ te Sneek
behorende bij samenstellingsverklaring d.d. 12 augustus 2019

Finx Accountants en Belastingadviseurs, Oosterom 5, 8602 DE te Sneek, 0515-422825
BTW: NL.8523.73.946.B.01 - KvK: 56947402 - www.finx.nl  14


	Omslag_Roeien_LR
	Jaarrekening 2018 Stichting Vrienden VPTZ



