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ACCOUNTANTSRAPPORT

KvK
02027914
Beconnummer 144770
BTW nummer NL 8172.49.564.B.01

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik
Wyldpaed (West) 30
9287 VK TWIJZELERHEIDE

Marum, 6 mei 2020

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 11.902 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 7.795, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik te Twijzelerheide is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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 van
Zorgboerderij de Witrik. 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.
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ALGEMEEN

3.1

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door P. van der Veen, A. Bijlsma-De Jong, O.H. Zijlstra en F.K.
Rekker.
3.2

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 28 september 2017 verleden voor notaris H.B.M. Mook te Surhuisterveen is opgericht
de Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik.
3.3

Bestemming van de winst 2019

De winst over 2019 bedraagt € 7.795 tegenover een winst over 2018 van € 3.833.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.
3.4

Bestemming van de winst 2018

De bestemming van de winst over het jaar 2018 is, conform het bestuursvoorstel, vastgesteld. De winst over
2018 ad € 3.833 is toegevoegd aan de overige reserves.
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RESULTAAT
2019
€

Baten

2018
%

€

%

10.963

100,0

7.150

100,0

1.540
224
1.285
-

14,1
2,0
11,7
-

3.198

44,7

3.049

27,8

3.198

44,7

7.914

72,2

3.952

55,3

-119

-1,1

-119

-1,7

7.795

71,1

3.833

53,6

Lasten
Afschrijvingen
Exploitatiekosten
Autokosten
Algemene kosten

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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5

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2019
€

31-12-2018
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Stichtingsvermogen

11.893

4.098

11.160

-

733

4.098

742

4.108

9

10

733

4.098

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Werkkapitaal
Dit bedrag is als volgt aangewend:
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
ACCRES Accountants en Belastingadviseurs B.V.

J.E. Nauta
Accountant Administratieconsulent

___________________________________________________________________________________________________________
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-5-

JAARREKENING

Financieel verslag 2019 van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik te Twijzelerheide
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december
2019

31 december
2018

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Vervoermiddelen

11.160

-

742

4.108

11.902

4.108

Vlottende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

(2)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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31 december
2019

31 december
2018

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Stichtingsvermogen

11.893

4.098

Overlopende passiva

9

10

TOTAAL PASSIVA

11.902

4.108

Kortlopende schulden

(4)

___________________________________________________________________________________________________________
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten

2019

2018

€

€

(5)

10.963

7.150

(6)

1.540
224
1.285
-

3.198

3.049

3.198

7.914

3.952

-119
-

-119
-

7.795

3.833

Lasten
Afschrijvingen
Exploitatiekosten
Autokosten
Algemene kosten

(7)
(8)
(9)

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Belastingen
Batig saldo

(10)

___________________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik bestaan voornamelijk uit het faciliteren
van ondersteuning en begeleiding in de zorg aan volwassenen en ouderen met een lichamelijke of geestelijke
beperking; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik zich over verschillende zaken een oordeel vormt,
en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

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.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
- 10 -

Financieel verslag 2019 van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik te Twijzelerheide
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

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 kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar 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.

Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

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

___________________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Vervoermiddelen
€
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

12.700
-1.540
11.160

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

12.700
-1.540

Boekwaarde per 31 december 2019

11.160

Afschrijvingspercentages
%
Vervoermiddelen

20

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de
bijlage op pagina 17. De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen in de bijlage op pagina 17.
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VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

2. Liquide middelen
Rabobank

742

4.108

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige
liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
2019

2018

€

€

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

4.098
7.795

265
3.833

11.893

4.098

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten

9

10

___________________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018

€

€

5. Baten
Akties
Donaties
Giften

10.938
25

116
6.599
435

10.963

7.150

1.540

-

224

-

738
547

-

1.285

-

-

3.198

-119

-119

6. Afschrijvingen
Materiële vaste activa
Lasten
7. Exploitatiekosten
Aanschaf klein materiaal
8. Autokosten
Reparatie en onderhoud
Belasting auto

9. Algemene kosten
Overige kosten/sponsoring
10. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving

Jaar

Aanschaffingswaarde per
1-1-2019

Cumulatieve
afschrijving
per 1-1-2019

Boekwaarde
per 1-1-2019

€

€

€

Investering
2019

Desinvestering
2019

Afschrijving
2019

Mutatie
herinvest.reserve 2019
en/of
verkoopresultaat

€

€

€

€

Aanschaffingswaarde per
31-12-2019

Cumulatieve
afschrijving
per
31-12-2019

Boekwaarde
per
31-12-2019

Percentage

Restwaarde

€

€

€

%

€

transportmiddelen
Citroen C4 Picasso 5-SNJ-38

2019

-

-

-

12.700

-

1.540

-

12.700

1.540

11.160

20,00

2.500
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