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Amsterdam, 21 september 2019

Geachte bestuur,

Terzake de jaarrekening 2018 berichten wij u als volgt:

Samenstellingsverklaring:

Opdracht:

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen de jaarrekening 2018

van Stichting Vrouwen Onderzoeks-Communicatiecentrum NEWA, hetgeen opgesteld is op basis van de 

door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens

en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid

op basis van de verstrekte gegevens een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening

te verstrekken.

Werkzaamheden:

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen

met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,

rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. 

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een 

accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening op zorgvuldige

wijze samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de

jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
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Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

Activa

Ref. € €

Vaste activa

Financiële vaste activa

Langlopende vorderingen 430.000

430.000

Materiële vaste activa 1

Verbouwingen 77.927

Machines en installaties 215.215

Bedrijfsinventaris 83.113

376.255

Vlottende activa

Debiteuren 29.270

Omzetbelasting 12.316

Overige vorderingen en overlopende activa 2 18.218

59.804

Liquide Middelen

Liquide Middelen 24.926

24.926

Totaal Activa 890.985

31 december 2018



Passiva

Ref. € €

Eigen vermogen 3

Ondernemingsvermogen 879.319

879.319

Kortlopende schulden

Crediteuren 4.618

Af te dragen loonheffing 2.999

Overige schulden en overlopende passiva 4 4.049

11.666

Totaal passiva 890.985

31 december 2018



Winst-en-verliesrekening over 2018

Ref. € €

Netto-omzet 150.820

Donaties en Giften 1.345.873

Som der bedrijfsopbrengsten 1.496.693

Personeelskosten 5 67.492

Afschrijvingen materiële vaste activa 1 9.656

Directe besteding aan doelstelling 490.137

Overige bedrijfskosten 6 103.334

Som der bedrijfslasten 670.619

Bedrijfsresultaat 826.074

Rentebaten 12.550

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor belastingen

838.624

Resultaat na belastingen 838.624

2018



Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

1. Materiële vaste activa

Bedrijfsinventaris Machines & 

Installaties

Verbouwingen Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0

Investering 83.674 222.807 79.430 385.911

Afschrijving 561 7.592 1.503 9.656

Desinvestering 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2018 83.113 215.215 77.927 376.255

2. Overige vorderingen en 

overlopende activa

2018

€

Waarborgsom 1.990

Vooruitbetaalde bedragen 15.296

Overige vorderingen 932

18.218

3. Eigen vermogen

Ondernemingsvermogen Totaal

€ €

Stand per 31 december 2017 40.695 40.695

Kapitaalstortingen 0 0

Resultaat na belastingen 838.624 838.624

Mutatie 838.624 838.624

Stand per 31 december 2018 879.319 879.319

4. Overige schulden en 

overlopende passiva

2018

€

Nog te betalen vakantiegeld 4.049

4.049

De winst wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hierna vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen, die op het moment dat de jaarrekening werd 

samengesteld voorzienbaar waren, zijn ten laste van het resultaat gebracht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen worden tijdsevenredig berekend op basis van de 

verwachte economische levensduur, en met inachtneming van een verwachte restwaarde. Afschrijving geschiedt tegen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Aangekochte voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder 

aftrek van een bedrag wegens oninbaarheid.



5. Personeelskosten

2018

€

Lonen en salarissen 57.312

Sociale lasten 10.180

67.492

6. Overige bedrijfskosten

2018

€

Huisvestingskosten 79.461

Administratiekosten 400

Bankkosten 2.297

Algemene kosten 20.886

Boetes 290

103.334


