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ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik  
Falkejacht 18  
9254 EJ Hurdegaryp

Marum, 17 mei 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 4.108 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.833, samengesteld.

2                ONTBREKEN VAN DE VERKLARING
Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen
wij nog geen verklaring verstrekken.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

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.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door A. Bijlsma-De Jong, O.H. Zijlstra, A. van der Berg en
C.F.A.D. Aldershof.

3.3                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.

3.4                Vergelijkende cijfers

Omdat de stichting op 28 september 2017 is opgericht, betreffen de vergelijkende cijfers de periode vanaf 28
september 2017 tot en met 31 december 2017.

3.5                Bestemming van de winst 2018

De winst over 2018 bedraagt € 3.833 tegenover een winst over 2017 van € 265.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.



3.6                Bestemming van de winst 2017

De bestemming van de winst over het jaar 2017 is, conform het bestuursvoorstel, vastgesteld. De winst over
2017 ad € 265 is toegevoegd aan de overige reserves.
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4                RESULTAAT

€

2018

% €

2017

%

Baten 7.150 100,0 292 100,0

Lasten

Algemene kosten 3.198 44,7 - -0,1

Exploitatieresultaat 3.952 55,3 292 100,1

Financiële baten en lasten -119 -1,7 -27 -9,3

Resultaat 3.833 53,6 265 90,8
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018

€ €

31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 4.098 265

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 4.108 276

Af: kortlopende schulden 10 11

Werkkapitaal 4.098 265
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 4.108 276

TOTAAL ACTIVA 4.108 276

Financieel verslag 2018 van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik te Hurdegaryp
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (2)

Stichtingsvermogen 4.098 265

Kortlopende schulden  (3)

Overlopende passiva 10 11

TOTAAL PASSIVA 4.108 276

___________________________________________________________________________________________________________
concept

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 8 -

___________________________________________________________________________________________________________
Geen accountantscontrole toegepast



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

Baten  (4) 7.150 292

Lasten

Algemene kosten  (5) 3.198 -

Exploitatieresultaat 3.952 292

Financiële baten en lasten  (6) -119 -27
Belastingen - -

Batig saldo 3.833 265
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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 gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling

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.
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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.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend.

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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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

1. Liquide middelen

Rabobank 4.108 276
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PASSIVA

2. Eigen vermogen

2018

€

2017

€

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 265 -
Resultaatbestemming boekjaar 3.833 265

Stand per 31 december 4.098 265

3. Kortlopende schulden

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 10 11

Financieel verslag 2018 van Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik te Hurdegaryp
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 13 -

___________________________________________________________________________________________________________
Geen accountantscontrole toegepast



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€

2017

€

4. Baten

Akties 116 72
Donaties 6.599 220
Giften 435 -

7.150 292

Lasten

5. Algemene kosten

Overige kosten/sponsoring 3.198 -

6. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -119 -27
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