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1. Rapport




Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
p/a Midscheeps 89
9934 RR Delfzijl

Bierum,
Referentie: 08.008/B19-027

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 van uw stichting.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen financieel overzicht2018 van Stichting Hulp Tsjernobyl
kinderen Delfzijl te Delfzijl samengesteld. Het overzicht is opgesteld op basis van de door het bestuur
van de stichting verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd
bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van
het overzicht toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens
geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het financieel overzicht samengesteld onder
toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Vertrouwende u zo voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

Trijnie van Bruggen
Cfrs! & zo
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 19 december 2000 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02072015.

Doelstelling
De activiteiten van Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl bestaan voornamelijk uit het exploiteren
van een samenwerking op het gebied van welzijn, waarbij voornamelijk hulp wordt verleend aan
kinderen uit het Tsjernobyl gebied.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- G.J. Steenbergen en J.F. Steenbergen-Doorn (voorzitter)
- A. Boven (secretaris)
- A.F. Oosterhuis-Flikkema (penningmeester)
- Z.P. Koning
Omzetbelasting en vennootschapsbelasting
Voor de omzetbelasting geldt een vrijstelling op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel d en onderdeel
v van de wet op de omzetbelasting 1968.
Voor de vennootschapsbelasting geldt een vrijstelling op grond van artikel6 lid 1 van de wet op de
vennootschapsbelasting 1969.
Overig
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst.
Vergelijkende cijfers
Met betrekking tot voorgaand boekjaar is er geen balans opgesteld, de beginbalans bestaat uit de
liquide middelen en stichtingsvermogen. Er waren geen openstaande vorderingen en schulden.
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1.3 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2018
€
€
Op korte termijn beschikbaar:
12.411

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

12.411
12.411

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

12.411

Deze financiering vond plaats met:
12.411
12.411

Stichtingsvermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december
2017 gedaald met € 2.160.
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2. Financieel overzicht

2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa
Liquide middelen

12.411

14.571

Totaal activazijde

12.411

14.571
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2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Overige reserves

31 december 2018
€
€

12.411

Totaal passivazijde
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31 december 2017
€
€

14.571
12.411

14.571

12.411

14.571

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018
2018
€

€
11.682
11.682

Opbrengsten
Bruto opbrengsten
3.680
1.233
8.739

Vergoedingen
PR, giften en onkosten
Vervoer- en algemene kosten
Kosten

13.652
-1.970
-190

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-190
-2.160

Resultaat

Delfzijl,
Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl

G.J. Steenbergen en J.F. Steenbergen-Doorn (voorzitter)
A. Boven (secretaris)
A.F. Oosterhuis-Flikkema (penningmeester)
Z.P. Koning
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2.3 Toelichting op het financieel overzicht
ALGEMEEN
Het financieel overzciht is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

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.
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
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de
vlottende activa opgenomen effecten.
Opbrengsten
Onder opbrengsten 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.

Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten 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
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€
Liquide middelen
NL28 INGB 0005 3305 39
Kas

12.405
6
12.411
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31-12-2017
€
14.561
10
14.571

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

14.571
-2.160
12.411
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14.571
14.571

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2018
€
Opbrengsten
Giften zakelijk
Giften prive personen
Markten en collectes

8.430
838
2.414
11.682

Vergoedingen
Vergoedingen Nederland
Vergoedingen
Vergoedingen Wit-Rusland

1.780
400
1.500
3.680

Vergoedingen Nederland
Vergoedingen Dasha (tolk)
Vergoedingen Lena (leerkracht)
Vergoedingen Olga (leerkracht)

820
560
400
1.780

Vergoedingen
Onkostenvergoeding ouders

400

Vergoedingen Wit-Rusland
Reis- en overnachtingkosten
Onkostenvergoedingen begeleiding
Vergoedingen extra begeleiding
Vergoedingen Sasha (projectbegeleiding)

755
75
20
650
1.500

PR, giften en onkosten
Website
Activiteiten en uitjes
Giften
Onkosten reis
Vrijwilligerskosten

25
442
358
355
53
1.233
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2018
€
Vervoer- en algemene kosten
Kosten busvervoer
Advieskosten stichting
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Telefoon, fax en internet
Geschenken en giften
Voedsel en knutsel verblijf
Kleding kinderen
Medische kosten
Onkosten activiteiten

4.500
475
2.240
86
10
698
359
289
46
36
8.739

Financiële baten en lasten
Financieringskosten
Rente, provisie en kosten bank

190
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3. Bijlagen

3.1 Vaststelling van het financieel overzicht over 2018
Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
p/a Midscheeps 89
9934 RR Delfzijl

Bierum,
Referentie: 08.008/B19-027

Conform uw opdracht hebben wij het financieel ovrzicht over 2018 samengesteld.
Uit de balans blijkt een eigen vermogenspostie per 31 december 2018 ad
Uit de winst- en verliesrekening blijkt een resultaat over 2018 ad

€
12.411
-2.160

Wij verzoeken u hierbij het overzicht over 2018 vast te stellen, en ons een exemplaar van de
ondertekening te retourneren.

Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
G.J. Steenbergen en J.F. Steenbergen-Doorn (voorzitter)

Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
A. Boven (secretaris)

Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
A.F. Oosterhuis-Flikkema (penningmeester)

Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Delfzijl
Z.P. Koning
Na vaststelling van de jaarrekening is het u vrij deze ongewijzigd en in het geheel openbaar te
maken en/of te verspreiden.
Vertrouwende u zo voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

Trijnie van Bruggen
Cfrs! & zo
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