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Stichting Jaap Heins Park
T.a.v. de heer J. Jansonius
Groningerweg 3
9321 AB PEIZE

Groningen, 4 oktober 2018
Betreft:

jaarrekening 2017

Geachte heer Jansonius,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Jaap Heins Park te Peize
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directie van de vennootschap verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
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 vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.
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 vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Administratiekantoor Bartelink & Sanders

J. Bartelink
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
ACTIVA

€

€

31 december 2016
€

€

Vlottende activa
Liquide middelen

14.253

15.132

Totaal activazijde

14.253

15.132
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
PASSIVA

€

€

31 december 2016
€

€

Kapitaal
Stichtingskapitaal

14.253

Totaal passivazijde
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15.132
14.253

15.132

14.253

15.132
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2017

2017
€

€

2016
€

€

Inkomsten

3.435

3.615

Bruto bedrijfsresultaat

3.435

3.615

Kosten dieren
Algemene kosten

3.672

Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

1.679

535

578
4.207

2.257

-772

1.358

24

53

-131

-128

Som der financiële baten en lasten

-107

-75

Resultaat

-879

1.283

-6-

Stichting Jaap Heins Park
Jaarrekening 2017

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting Jaap Heins Park, statutair gevestigd te Peize is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 01128827.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Jaap Heins Park, statutair gevestigd te Peize, bestaan voornamelijk uit:
- het beheren en in goede staat houden van het hertenkampje in Peize
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
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.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Netto-omzet
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.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

-8-

3.893

1.496

10.360
14.253

13.636
15.132
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
Kapitaal
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari

15.132

13.849

Bij: Resultaat boekjaar

-879
14.253

1.283
15.132

Stand per 31 december
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017

2016

€

€

Sponsorinkomsten

1.770

1.760

Donateursbijdragen

1.665
3.435

1.855
3.615

Inkomsten

Kosten dieren
Kosten grond en groenvoorziening

2.232

0

Dierenvoeder

973

867

Medische kosten

243

0

Kosten omheining

224

147

0
3.672

665
1.679

Inkoop dieren

Algemene kosten
Kosten website

71

71

Kantoorbenodigdheden

86

136

Aansprakelijksheidsverzekering

127

121

Gemeentelijke kosten en heffingen

251
535

250
578

24

53

131

128

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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