
 

  Aan het bestuur van Stichting  

  Village Marketing Geldrop-Mierlo

  Holleberg 2

  5721 DM  ASTEN

  Jaarrekening 2019

 

Geldrop, 12 mei 2020

14700 BO/ME

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij het rapport met betrekking tot uw stichting over het

boekjaar 2019 samengesteld.

Het rapport omvat mede de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans ultimo 2019, 

de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting op beiden.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de door u verstrekte opdracht te hebben voldaan.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Inmiddels verblijven wij.

Hoogachtend,

J.P.A.G. van de Winkel
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I. RAPPORTAGE

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo,

bestaande uit de balans per 31-12-2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting op beide, 

samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

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

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming

met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en

beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,

bestonden onze werkzaamheden 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de

getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

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

de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Geldrop, 12 mei 2020

J.P.A.G. van de Winkel



II. JAARREKENING

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Overige vorderingen en overlopende activa 360

360

LIQUIDE MIDDELEN 0

NL14 RABO 0337 7736 88 183.370

183.370

183.730

31-12-2019



€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 136.519

136.519

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31.593

Crediteuren 15.083

Overige schulden en overlopende passiva 535             

47.211

183.730

31-12-2019



€ €

Inkomsten 203.426

Inhuur derden -14.465

188.961

BEDRIJFSKOSTEN

Verkoopkosten 50.369

Organisatiekosten 2.073

Som der bedrijfskosten 52.442

Exploitatieresultaat 136.519

2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kosten.

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn activa en passiva opgenomen tegen de nominale

waarde.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De vorderingen zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid

is eventueel een voorziening getroffen op basis van een individuele beoordeling der posten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het resultaat zijn de gebruikelijke beginselen ter zake van toerekening aan het

verslagjaar, realisatie van winsten en het nemen van verliezen gehanteerd.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

31-12-2019

€

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen:

Reclamekosten 360             

LIQUIDE MIDDELEN

NL14 RABO 0337 7736 88

Saldo conform het laatste dagafschrift 183.370      



PASSIVA

31-12-2019

EIGEN VERMOGEN €

Overige reserves

Saldo per 01-01-2019 -                 

Resultaat boekjaar 136.519      

Saldo per 31-12-2019 136.519      

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

BTW laatste periode 31.496        

BTW-suppletie 97               

31.593        

Handelscrediteuren

Saldo conform de crediteurenadministratie 15.083        

Overige schulden en overlopende passiva

Kilometervergoeding 2019 Adri Geerts 535             



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

INKOMSTEN

Ontvangen budget 203.426      

INHUUR DERDEN

Inhuur derden 14.465        

VERKOOPKOSTEN

Reclamekosten 50.334        

Representatiekosten 35               

50.369        

ORGANISATIEKOSTEN

Administratiekosten 810             

Notariskosten 595             

Bestuurskosten 535             

Rente en kosten bank 133             

2.073          

 


