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1. Rapport
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Betreft:

Jaarrekening 2018

Capelle a/d IJssel, 30-7-2019

Geachte bestuurders van Stichting The Dutch Tulip,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 en de
toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening Stichting The Dutch Tulip van 2018
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens.

Samenstellingsverslag
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd
bestonden in het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van officiële
gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming vertrekte gegevens geëvalueerd.
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2018
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa

(1)
3.049

3.049

Liquide middelen

(2)

TOTALE ACTIVA
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10.831

25.034

10.831

25.034

13.880

25.034
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2.1 Balans per 31 december 2018
31 december 2018
€
€
EIGEN VERMOGEN
Eigenvermogen

31 december 2017
€
€

(3)
11.636

9.570
11.636

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen
Overlopende passiva

9.570

(4)
2.218
26

TOTALE PASSIVA
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4.246
5.017
6.201
2.244

15.464

13.880

25.034

Stichting The Dutch Tulip
te s-Gravenhage

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018
31 december 2018
€
€
Netto-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

(5)
(6)

Personeelskosten
Algemene kosten

(7)
(8)

20.820
-

34.615
2.308
20.820

2.734
15.894

Som der kosten
Netto-omzetresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

31 december 2017
€
€

(9)

32.307
19.045
6.059

18.628

25.104

2.192

7.203

126

155
126

155

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

2.066

7.048

RESULTAAT

2.066

7.048
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waarderingen van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling
van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen
op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Netto-omzet
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 beleangrijke 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. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering
wegens incourantheid van de voorraden.
Bedrijfkosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffende betreffen de op de verslagperiode betrekking
hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Totaal

0. Materiële vaste activa
Afschrijvingspercentage
€
Boekwaarde per 1 januari
Aanchafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Mutaties
Invensteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december
Aanchafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
31 december
2018
1. Vorderingen
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

2. Liquide middelen
Liquide middelen
Bank
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31 december
2017

3.049
3.049

-

10.831
10.831

25.034
25.034

Stichting The Dutch Tulip
te s-Gravenhage

2.4 Toelichting op de balans
31 december 2018

31 december 2017

3 EIGEN VERMOGEN

Saldo per 1 januari
Resultaat

9.570
2.066
11.636

2.522
7.048
9.570

-

-

Saldo per 31 december

11.636

9.570

Belastingen
Te betalen BTW
Saldo per 31 december

2.218
2.218

5.017
5.017

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva
Saldo per 31 december

26
26

4.246
6.201
10.447

Overige vermogensmutaties
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2.4 Toelichting op de resultatenrekening 2018
31 december 2018
5.Netto-omzet
Opbrengsten

6.Kostprijs van de omzet
Kostprijsverkopen / inkoopwaarde

7.Personeelskosten
Lonen en salarissen
Vacatiegeld bestuurders

8.Algemene kosten
Algemene kosten
Advieskosten
Administratiekosten
Reiskosten
Verzekeringskosten

9.Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

NETTO-RESULTAAT
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31 december 2017

20.820
20.820

34.615
34.615

-

2.308
2.308

2.734
2.734

18.445
600
19.045

525
12.476
1.535
1.114
244
15.894

3.901
467
1.691
6.059

126
126

155
155

2.066

7.048

