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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De

informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal

formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat

wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het

document.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2017 zoals

opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van

kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van

de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening (EUR)

2017 % omzet 2016 % omzet Verschil %

Omzet 137.175 100,0% 107.273 100,0% 29.902 27,9%

Brutomarge 137.175 100,0% 107.273 100,0% 29.902 27,9%

Totaal kosten 166.763 121,6% 98.517 91,8% 68.246 69,3%

Personeelskosten 78.896 57,5% 49.151 45,8% 29.745 60,5%

Afschrijvingen 316 0,2% 773 0,7% -457 -59,1%

Overige personeelskosten 3.659 2,7% 5.414 5,0% -1.755 -32,4%

Huisvestingskosten 12.372 9,0% 12.533 11,7% -161 -1,3%

Verkoopkosten 1.457 1,1% -58 -0,1% 1.515 2.612,1%

Kantoorkosten 24.682 18,0% 20.197 18,8% 4.485 22,2%

Algemene kosten 7.547 5,5% 10.507 9,8% -2.960 -28,2%

Buitengewone lasten 37.833 27,6% 0,0% 37.833 100,0%

Bedrijfsresultaat -29.587 -21,6% 8.756 8,2% -38.343 -437,9%

Financiële baten en lasten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Resultaat -29.587 -21,6% 8.756 8,2% -38.343 -437,9%

Winst-en-Verliesrekening specificatie (EUR)

2017 2016

Omzet 137.175 107.273

Vergoedingen Gemeente 105.000 74.080

Vergoeding overige diensten 1.987 2.922

Eigen bijdrage budgetbeheer 28.300 28.930

Giften en Donaties 1.539 1.341

Overige omzet 349

Brutomarge 137.175 107.273

Totaal kosten 166.763 98.517

Personeelskosten 78.896 49.151

Lonen en salarissen 63.178 39.370

Bruto-loon 58.736 36.677

Vakantiegeld 4.442 2.693

Sociale lasten 10.324 6.351

Sociale lasten 10.324 6.351

Pensioenlasten 5.394 3.430

Pensioenpremie 5.394 3.430
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2017 2016

Afschrijvingen 316 773

Afschrijvingen materiële vaste activa 316 773

Bedrijfsinventaris 316 773

Overige personeelskosten 3.659 5.414

Vrijwilligersvergoeding 250 2.375

Maaltijden op de werkplek 110 119

Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per

kilometer

833 1.068

Opleidingen 478 145

Ziekengeldverzekering 1.706 930

Overige personeelskosten 282 777

Huisvestingskosten 12.372 12.533

Huur 7.272 7.272

Schoonmaakkosten 3.600 3.600

Gas, water en elektra 1.500 1.661

Verkoopkosten 1.457 -58

Reclame- en advertentiekosten 678 354

Representatiekosten 779 636

Dotatie voorziening dubieuze

debiteuren

-1.048

Kantoorkosten 24.682 20.197

Kantoorbenodigdheden 3.632 2.259

Porti 1.298 1.767

Telefoon en internet 2.111 1.272

Contributies en abonnementen 7.864 7.253

Kosten automatisering 9.777 7.646

Algemene kosten 7.547 10.507

Accountantskosten 4.465 2.595

Overige advieskosten 4.502

Verzekeringen 2.402 1.647

Bankkosten 491 367

Algemene kosten 189 1.396

Buitengewone lasten 37.833

Buitengewone lasten 37.833

Resultaat na belasting -29.587 8.756
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Resultaat verloop
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2017 zoals opgenomen in

de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de

financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten

van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht (EUR)

31-12-2017 % balans 31-12-2016 % balans

Vaste activa 1.902 2,3% 1.770 2,6%

Materiële vaste activa 1.902 2,3% 1.770 2,6%

Inventaris 1.902 2,3% 1.770 2,6%

Vlottende activa 82.265 97,7% 65.686 97,4%

Vorderingen 52.510 62,4% 9.644 14,3%

Debiteuren 49.610 58,9% 5.607 8,3%

Overige vorderingen 2.900 3,4% 2.756 4,1%

Overlopende activa 0,0% 1.281 1,9%

Liquide middelen 29.755 35,4% 56.042 83,1%

Tegoeden op bankrekeningen 29.755 35,4% 56.042 83,1%

Activa 84.166 100,0% 67.456 100,0%

Eigen vermogen 29.715 35,3% 59.302 87,9%

Overige reserves 59.302 70,5% 50.546 74,9%

Onverdeelde winst -29.587 -35,2% 8.756 13,0%

Voorzieningen 37.833 45,0% 0,0%

Overige voorzieningen 37.833 45,0% 0,0%

Kortlopende schulden 16.619 19,7% 8.154 12,1%

Crediteuren 1.295 1,5% 618 0,9%

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

7.589 9,0% 3.034 4,5%

Overige schulden 6.634 7,9% 3.302 4,9%

Overlopende passiva 1.100 1,3% 1.200 1,8%

Passiva 84.166 100,0% 67.456 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van

de balans per 31 december 2017 en winst-en-verliesrekening over 2017 zoals opgenomen

in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2017 2016

Werkkapitaal 65.646 57.532

Quick ratio 4,95 8,06

Current ratio 4,95 8,06

Solvabiliteit (EV/TV) 35,3% 87,9%
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Balans

Jaarrekening balans

31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa 1.902 1.770

Materiële vaste activa 1.902 1.770

Vlottende activa 82.265 65.686

Vorderingen 52.510 9.644

Liquide middelen 29.755 56.042

Activa 84.166 67.456

Eigen vermogen 29.715 59.302

Voorzieningen 37.833

Kortlopende schulden 16.619 8.154

Passiva 84.166 67.456
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Winst-en-verliesrekening

Jaarrekening winst- en verliesrekening

2017 2016

Omzet 137.175 107.273

Brutomarge 137.175 107.273

Totaal kosten 166.763 98.517

Personeelskosten 78.896 49.151

Afschrijvingen 316 773

Overige personeelskosten 3.659 5.414

Huisvestingskosten 12.372 12.533

Verkoopkosten 1.457 -58

Kantoorkosten 24.682 20.197

Algemene kosten 7.547 10.507

Buitengewone lasten 37.833

Bedrijfsresultaat -29.587 8.756

Financiële baten en lasten 0 0

Resultaat na belasting -29.587 8.756
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Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen

ACTIVITEITEN

De belangrijkste activiteiten van de onderneming zijn:

- Het bieden van sociale ondersteuning in de vorm van bemiddeling en begeleiding bij

financiële problemen. Het geven van financiële adviezen. Het verzorgen van mogelijke

schuldsaneringen en schuldregeling. Al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime

zin genomen verband houdt, of daaraan bevorderlijk kan zijn.

- De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van schuldhulp in de vorm van

budgettering, budgetbegeleiding, schuldsanering en/of schuldregeling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven

in euro’s.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste

stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere

waardeverminderingen.

VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van

de vordering.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan

twaalf maanden. Indien rekening-courantschulden bij banken niet verrekend kunnen

worden met opeisbare tegoeden van die bank zijn deze schulden opgenomen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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SCHULDEN

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Schulden met een looptijd van langer

dan een jaar worden als langlopende schulden verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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 kosten worden toegerekend aan

de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in de

periode waarin de de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het

jaar van oorsprong en voor zover deze voorzienbaar zijn.

NETTO-OPBRENGST

Onder netto-opbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaarverleende

diensten en ontvangen bijdragen die betrekking hebben opboekjaar 2017.

BEDRIJFSKOSTEN

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

LONEN EN SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Alle pensioenregelingen worden verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie verminderd met de eigen bijdrage van de werknemers

wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug

storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies

worden als verplichting op de balans opgenomen.

AFSCHRIJVINGEN OP DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het

beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de

ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

Toelichtingen balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De gehanteerde afschrijvingspercentages variëren van 0-20%.

VORDERINGEN

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

LIQUIDE MIDDELEN

Alle liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen

onder de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
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Samenstellingsverklaring

Stichting Hulp en Steun

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance

Document. Dit is een wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van

financiële informatie. Dit document is gebaseerd op de volgende taxonomie: nba-rpt-

samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens

Kvknummer: 56184999

Taal: nl

Inhoud van de accountantsverklaring

29-05-2018

Inhoud van de accountantsverklaring

Koptekst verklaring van de accountant Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde Aan: Het bestuur van Stichting 'Hulp en Steun'

Inleidende paragraaf De jaarrekening van Stichting Hulp en Steun te Urk is door ons samengesteld op

basis van de van door u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans

per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij

horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Titel voor de verantwoordelijkheden van

het object van onderzoek

Verantwoordelijkheden van het object van onderzoek

Titel voor de verantwoordelijkheden van het object van onderzoek

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van het

bestuur

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt

en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit

de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk

van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Stichting Hulp en Steun

Verantwoordelijkheid van de accountant

Verantwoordelijkheid van de

accountant

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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en

financiële verslaggeving toegepast.

Titel voor het object van onderzoek en

basis van het oordeel

Object van onderzoek en basis van het oordeel

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel

Toelichtende paragraaf

Toelichtende paragraaf Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons

geldende relevante ethische voorschriften 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 objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan

met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en

de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Handtekening van de accountant

Vestigingsplaats van de accountant Urk

Datum van de verklaring 2018-05-29

Naam accountantspraktijk Bookkey BV

Naam accountant Rein van den Berg
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Informatie over de accountantsverklaring

29-05-2018

Informatie over de accountantsverklaring

Informatie over het object van onderzoek

Beschrijving van de aard van het

object van onderzoek

Jaarrekening

Startdatum van de periode van het

object van onderzoek

2017-01-01

Einddatum van de periode van het

object van onderzoek

2017-12-31

Beschrijving van de verantwoordelijke

entiteit van het object van onderzoek

Stichting Hulp en Steun

Soort opdracht Samenstellen

Type identificatie van de entiteit KVK

Identificatie van de entiteit 39067593

Naam softwarepakket Visionplanner


