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Onderwerp

Jaarrekening

Geachte heer, mevrouw,

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

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting samengesteld, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 684.786 en de winst-en-verliesrekening, sluitende met een resultaat van negatief
€ 58.917.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2018 van  Stichting ter behartiging van de belangen van langdurig zieken te
Doetinchem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding
van de besloten vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en
het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich
dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.



3                ALGEMEEN

3.1                Gegevens

De activiteiten van  Stichting ter behartiging van de belangen van langdurig zieken bestaan voornamelijk uit
belangenbehartiging en welzijn bevorderen van langdurig zieken mensen.
De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelederland
te Arnhem onder nummer 41047520.
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4                RESULTAAT

€

2018

% €

2017

%

Bruto marge

Netto-opbrengsten <42.539> -100,0 25.558 100,0

Kosten

Afschrijvingen materiële vaste activa 500 1,2 500 2,0
Bijdrages Sensire 4.540 10,7 83.058 325,0
Kantoorkosten 546 1,3 1.045 4,1
Autokosten 8.603 20,2 5.581 21,8
Verkoopkosten 356 0,8 273 1,1
Algemene kosten 1.499 3,5 4.131 16,1

Totaal kosten 16.044 37,7 94.588 370,1

<58.583> -137,7 <69.030> -270,1

Financiële baten en lasten <334> -0,8 <348> -1,4

Bruto resultaat <58.917> -138,5 <69.378> -271,5

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken
van nadere toelichting.

Hoogachtend,
Fimax Administratie & Advies

N. Bikkel 
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
Voor winstbestemming

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond 34.265 34.265
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.000 1.500

35.265 35.765

VLOTTENDE ACTIVA

Effecten 644.950 690.866

Liquide middelen 4.571 19.808

 684.786 746.439
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen Vermogen 731.415 800.794
Resultaat <58.917> <69.378>

672.498 731.416

Langlopende schulden

Leningen o/g 10.891 10.891

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.397 4.132

 684.786 746.439
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Netto-opbrengsten <42.539> 25.558

Kosten

Afschrijvingen 500 500
Bijdrage Sensire 4.540 83.058
Kantoorkosten 546 1.045
Autokosten 8.603 5.581
Verkoopkosten 356 273
Algemene kosten 1.499 4.131

Som van de kosten 16.044 94.588

Resultaat <58.583> <69.030>

Financiële baten en lasten <334> <348>
Belastingen resultaat 0 0

Netto resultaat <58.917> <69.378>
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

PERSONEELSLEDEN

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 0 personeelsleden werkzaam (2017:0).

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten,
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur en rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten.

Voorraden

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde.

Voorzieningen

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en
verrichte diensten enerzijds en de kosten en andere lasten, gewaardeerd tegen historische kostprijzen
anderzijds, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het resultaat vóór belastingen volgens de jaarrekening, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten en waarbij tevens
rekening wordt gehouden met verschillen in de grondslagen, welke worden gehanteerd bij de winstberekening
volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale winstberekening anderzijds.
De berekening vind plaats tegen het actuele belastingtarief. Het verschil met de op basis van de fiscale
winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in de voorziening voor latente
belastingverplichtingen.

 Stichting ter behartiging van de belangen van langdurig zieken te Doetinchem

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 10 -

_____________________________________________________________________________



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en

-terreinen

€

Andere vaste
bedrijfs-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde grond 34.265 2.495 36.760
Cumulatieve afschrijvingen 0 <995> <995>

34.265 1.500 35.765

Mutaties 
Afschrijvingen 0 <500> <500>

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 34.265 2.495 36.760
Cumulatieve afschrijvingen 0 <1.495> <1.495>

34.265 1.000 35.265

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Effecten

Aandelen/beleggingen Ostrica/Binck 644.950 690.866

Liquide middelen

ING Bank                4.387 19.543
ABN AMRO 184 265

4.571 19.808

De banksaldi stemmen overeen met de laatste dagafschriften.
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PASSIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Eigen vermogen

Eigen vermogen 731.415 800.794

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen Diaconiën van de Hervormde Gemeentes 10.891 10.891

Kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten 1.397 4.132
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

Netto-omzet

Donaties 0 98
Pacht 2.877 2.877

2.877 2.975
Resultaat van beleggingen en rentes <45.416> 22.583

<42.539> 25.558

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 500 500

Overige bedrijfskosten

Kosten Sensire

Bijdrage projecten Sensire 4.540 83.058

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 0 93
Contributies en abonnementen 48 389
Drukwerk 0 563
Kleine inventarisaanschaffingen 498 0

546 1.045

Kosten Taxibus

Brandstoffen auto's 349 353
Onderhoud en reparaties auto's 3.720 2.258
Verzekering auto's 954 <730>
Motorrijtuigenbelasting 3.580 3.568
Parkeergelden 0 38
Overige autokosten 0 94

8.603 5.581

Verkoopkosten

Representatiekosten 356 273
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2018

€

2017

€

Algemene kosten

Administratiekosten 1.499 4.131

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten <334> <348>
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OVERIGE GEGEVENS

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering van het bestuur is dit voorstel reeds in de
jaarrekening verwerkt.
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1                OVERZICHT VASTE ACTIVA

Jaar
Aanschaf-

waarde 1/1
Investe-

ringen

Des-
investe-

ringen

Aanschaf-
waarde 31/

12

Cum.
afschrij-
ving 1/1

Afschrij-
vingen

Afschrij-
ving des-

investe-
ringen

Cum.
afschrijving

31/12
Boek-

waarde

Gebouwen en terreinen
Grondstuk - 34.265 - - 34.265 - - - - 34.265

Inventaris
Laptop en Printer 2016 950 - - 950 350 200 - 550 400
Fiets 2016 1.545 - - 1.545 645 300 - 945 600

2.495 - - 2.495 995 500 - 1.495 1.000

Vervoermiddelen
Rolstoelbus 2005 - - - - - - - - -

Totaal 36.760 - - 36.760 995 500 - 1.495 35.265
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