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Geacht bestuur,

1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 1.706.488 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -125.812,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Zorgsteun Sneek te Sneek is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten
lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zorgsteun Sneek.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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 er dan ook van 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.
Bentacera B.V.
Hegedyk 7
Postbus 147
8600 AC Sneek

T (0515) 43 04 65
info@bentacera.nl
IBAN: NL66RABO0171716124
BIC: RABONL2U

KvK nummer:
01110339
Btw-nummer:
NL814903150B01

Onze vestigingen:
Bolsward
Dokkum
Drachten

Heerenveen
Leeuwarden
Sneek
www.bentacera.nl

3

ONDERTEKENING

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera B.V.

B.H.S. Kraan AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa

9.657

11.037

Effecten

(2)

1.635.248

1.758.148

Liquide middelen

(3)

61.583

63.114

1.706.488

1.832.299
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31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(4)

Algemene reserve
Kortlopende schulden

1.704.488

1.830.299

2.000

2.000

1.706.488

1.832.299

(5)

Overige schulden en overlopende
passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Resultaat uit vermogensbeheer

2018

2017

€

€

-67.590

71.940

44.873

17.600

10.466

12.157

2.883

1.975

58.222

31.732

-125.812

40.208

Lasten
(7)

Besteed aan de doelstellingen
Lasten uit vermogensbeheer
Kosten van beheer en administratie

(8)

Algemene lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo

2018

2017

€

€

Resultaatbestemming
Algemene reserve

-125.812
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Per 1 januari 2010 is Stichting tot Bevordering der Sociale Hygiëne gefuseerd met de Stichting Ondersteuning
Algemene Sneker Gezondheidszorg. Door de fusie zijn de fuserende stichtingen opgehouden te bestaan en
zijn hun vermogens onder algemene titel overgegaan op de nieuw opgerichte Stichting Zorgsteun Sneek.

Activiteiten
De Stichting Zorgsteun Sneek, statutair gevestigd te Sneek, heeft ten doel het financieel ondersteunen van
hulp- en dienstverlening op het terrein van de gezondheidszorg en/of op het gebied van welzijn in de
voormalige gemeente Sneek.
Het bestuur van Stichting Zorgsteun Sneek bestaat per 31 december 2018 uit:
- de heer G. Vellinga, secretaris;
- mevrouw P.B. van den Akker, penningmeester;
- de heer B.J. van den Broek, betuurder;
- de heer J.P. van Oosten, betuurder;
- mevrouw M.J. Eldering, betuurder.
Vestigingsadres
Stichting Zorgsteun Sneek (geregistreerd onder KvK-nummer 01172118) is feitelijk gevestigd op Westersingel
30A te Sneek.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting
Zorgsteun Sneek.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel
ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden
verantwoord als baten uit vermogensbeheer.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1. Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overlopende activa
Dividendbelasting
Rente spaarrrekening
Opgelopen couponrente
Contributies en abonnementen

2.004
50
7.603
-

1.908
50
8.988
91

9.657

11.037

681.044
712.750
241.454

746.492
805.292
206.364

1.635.248

1.758.148

33.730
27.853

15.280
47.834

61.583

63.114

2. Effecten
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Totaal effecten

3. Liquide middelen
ABN AMRO bankrekening 48.21.73.866
ABN AMRO private banking spaarrekening 60.89.06.352

4. Eigen vermogen
2018

2017

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

1.830.300
-125.812

1.790.091
40.208

Stand per 31 december

1.704.488

1.830.299

5. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten

2.000

-12-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

€

€

6. Resultaat uit vermogensbeheer
Couponrente
Dividend
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten
Rente spaarrekeningen

13.682
45.881
-127.172
19

13.063
45.655
13.088
134

-67.590

71.940

5.400
20.000
5.000
5.000
4.973
2.000
1.000
1.500
-

1.400
2.600
5.000
600
8.000

44.873

17.600

10.466

12.157

1.954
929

1.771
204

2.883

1.975

7. Besteed aan de doelstellingen
Ondersteuning hulp- en dienstverlening gezondheidszorg en welzijn
Humanitas
Hospice Sneek 2017+2018
Stichting hart en zeil
At the watergate
De Zonnebloem
Patyna fiets Labyrint
Patyna CRDL
Voedselbank
Stichting aangepast zeilen
Patyna
Noorderbrug
Sailwise
Frittemahof

Lasten uit vermogensbeheer
Bankkosten/-lasten
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
8. Algemene lasten
Accountantslasten
Overige kosten
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OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2018
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 125.812 over 2018 in mindering gebracht op de
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Sneek, 16 april 2019

G. Vellinga

P.B. van den Akker

B.J. van den Broek

M.J. Eldering

J.P. van Oosten

