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Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Britt Helpt te Gemert samengesteld. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

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 de jaarrekening toegepaste 

grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Hoogachtend,

Finovion Arnhem

K. Wisserhof

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.
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1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 27.995 100,0% 45.555 100,0%

Activiteitenlasten 54.682 195,3% 15.527 34,1%

Bruto exploitatieresultaat -26.687 -95,3% 30.028 65,9%

Verkoopkosten 3.455 12,3% 4.028 8,8%

Kantoorkosten 672 2,4% 248 0,5%

Algemene kosten 360 1,3% 104 0,2%

Beheerslasten 4.487 16,0% 4.380 9,5%

Exploitatieresultaat -31.174 -111,3% 25.648 56,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -562 -2,0% -535 -1,2%

Som der financiële baten en lasten -562 -2,0% -535 -1,2%

Resultaat -31.736 -113,3% 25.113 55,2%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd 

op de staat van baten en lasten.

20162017
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2.  JAARREKENING



Stichting Britt Helpt te Gemert

2.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 11.833 43.569

Totaal activazijde 11.833 43.569

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 11.833 43.569

11.833          43.569          

Totaal passivazijde 11.833 43.569

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 13.545 8.825

Giften en baten uit fondsenwerving 14.450 36.730

Baten 27.995 45.555

Inkoopwaarde geleverde producten 54.682 15.527

Activiteitenlasten 54.682 15.527

Bruto exploitatieresultaat -26.687 30.028

Overige bedrijfskosten 4.487 4.380

Beheerslasten 4.487 4.380

Exploitatieresultaat -31.174 25.648

Rentelasten en soortgelijke kosten -562 -535

Som der financiële baten en lasten -562 -535

Resultaat -31.736 25.113

Resultaat -31.736 25.113

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -31.736 25.113

-31.736 25.113
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Britt Helpt, statutair gevestigd te Gemert, bestaan voornamelijk uit:

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de stichting is opgericht.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 

kasmiddelen.

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.

Stichting Britt Helpt, statutair gevestigd te Gemert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 61952192.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

- het incidenteel of duurzaam verbeteren van woon-, werk-, leer- en/of leefomstandigheden van 

hulpbehoevende mensen (groepen en/of individuen);

- het bijdragen aan het verbeteren van het milieu, dieren of de natuur in het algemeen; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Liquide middelen

Rabobank 302654259 11.833 43.569
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2017 2016

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 43.569 18.456

Bestemming resultaat boekjaar -31.736 25.113

Stand per 31 december 11.833 43.569
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Opbrengst eigen acties/donaties 13.545 8.825

Giften en baten uit fondsenwerving

Opbrengst fondswerving derden 14.450 36.730

Inkoopwaarde geleverde producten

Projectkosten 52.429 13.263

Kosten fondsenwerving 1.963 2.099

Inkoopkosten eigen acties 290 165

54.682 15.527

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 170

Representatiekosten - 204

Relatiegeschenken 180 -

Reis- en verblijfkosten 3.275 3.292

Drukwerk - 362

3.455 4.028

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 19

Portikosten - 22

Telecommunicatie - 159

Kosten automatisering 672 48

672 248

Algemene kosten

Zakelijke verzekeringen 360 104
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Stichting Britt Helpt te Gemert

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 562 229

Betalingskortingen, valuta- en betalingsverschillen - 306

562 535
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