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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
S ch ng [Z]aan de Wandel
Soldaatweg 11
1521 RK WORMERVEER
Referen e : 109850/AS/190080
Assendel , 20 mei 2019
Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw s ch ng.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw s ch ng, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 51.193 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.156,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informa e. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng 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 administra eve verwerking en ﬁnanciële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e klopt en dat u ons alle
relevante informa e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hee 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 S ch ng [Z]aan de Wandel.
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
voorschri en 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 objec ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot het geven van
nadere informa e.
Met vriendelijke groet,
VANDERLAANGROEP
namens deze

Assendel , 20 mei 2019
w.g. M.J.A. van der Laan
Accountant-Administra econsulent
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JAARREKENING

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel winstbestemming)
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

Ac va
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende ac va

(1)

Debiteuren
Belas ngen en premies sociale
verzekeringen
Liquide middelen

109850/AS/190080

(2)

0

443

0

1.426
0

1.869

51.193

25.522

51.193

27.391

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

Passiva
EIGEN VERMOGEN

(3)

Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belas ngen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva
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2.047

(1.109)

(4)

571

0

75
48.500

0
28.500
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisa e
2018

Realisa e
2017

€

€

55.985
30.729

72.853
13.330

86.714

86.183

(7)

60.000

70.000

(8)

21.779

18.785

(9)

892

0

Baten
(5)

Gi en en baten uit fondsenwerving
Baten uit ac es van derden

(6)

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Gi en aan onderzoek
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administra e
Kantoorlasten
Saldo voor ﬁnanciële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

(10)
(11)

Saldo

4.043
16
(903)

(2.602)
109
(825)

(887)

(716)

3.156

(3.318)

3.156

(3.318)

Resultaatbestemming
Algemene reserve
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Ves gingsadres
S ch ng [Z]aan de Wandel (geregistreerd onder KvK-nummer 55707467) is statutair geves gd te Zaanstad.
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. Tenzij niet anders is vermeld, geschiedt de
waardering tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referen es
opgenomen. Met deze referen es wordt verwezen naar de toelich ng.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende ac va
De vorderingen en overlopende ac va hebben een loop jd korter dan één jaar. Tenzij anders is vermeld zijn
deze opgenomen tegen de nominale waarde, onder a rek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen, indien niet anders is vermeld.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich ngen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden. Indien het boekjaar is afgesloten worden deze verliezen en
risico's verantwoord in het eerstvolgende boekjaar.

109850/AS/190080

Pagina 6 van 10

Samenstellingsverklaring afgegeven

Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende ac va
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Debiteuren
Nominale waarde van de vorderingen

0

443

0

1.426

51.193

25.522

Belas ngen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelas ng
2. Liquide middelen
ING Bank N.V.
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
3. EIGEN VERMOGEN
2018

2017

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

(1.109)
3.156

2.209
(3.318)

2.047

(1.109)

Stand per 31 december
4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Crediteuren
Crediteuren

571

0

75

0

48.500

28.500

Belas ngen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelas ng
Overlopende passiva
Nog te betalen gi en aan onderzoek
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisa e
2018

Realisa e
2017

€

€

14.078
18.043
17.958
5.906

30.168
21.643
15.460
5.582

55.985

72.853

10.270
20.459

13.140
190

30.729

13.330

30.000
30.000

40.000
30.000

60.000

70.000

10.150
5.355
4.892
1.031
1.724
(1.373)

10.862
1.022
5.270
1.031
1.776
(1.176)

21.779

18.785

424
468

0
0

892

0

5. Gi en en baten uit fondsenwerving
Dona es en gi en
Deelname wandeling bedrijven
Deelname wandeling par culieren
Verkoop consump ebonnen

6. Baten uit ac es van derden
Gi en Club van 100
Gi en Vrienden van [Z]aan de Wandel

Besteed aan de doelstellingen
7. Gi en aan onderzoek
Gi Antoni van Leeuwenhoek
Gi Anna's huis

Wervingskosten
8. Lasten fondsverwerving
Organisa ekosten
Consump es
T-shirts
Verzekeringen
Reclame en adverten e
Bijdragen derden in lasten

9. Kantoorlasten
Drukwerk
Automa seringslasten
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Behoort bij het accountantsrapport van
S ch ng [Z]aan de Wandel te Zaanstad
Financiële baten en lasten
Realisa e
2018

Realisa e
2017

€

€

10. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Bankrente

16

109

(903)

(825)

11. Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankrente en -kosten
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