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RAPPORT

Stichting Dansersfonds 1979
Sumatrakade 45
1019 PH Amsterdam

Kenmerk
Behandeld door
Datum

1049
H. Klomp
23 maart 2018

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 158.061 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van
€ 69.751, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Dansersfonds 1979 te Amsterdam
bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting
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.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en
het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebbben tot gevolg
dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
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).
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3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Dansersfonds 1979 bestaan uit het organiseren van congressen en beurzen.
3.2

Bedrijfsvoering

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de volgende bestuurders:
- M. Salovicz-Sarstädt
- A.T.M. Ebbelaar-Radius
- B.B. van der Woude
- B.E. Bloemers-Leach
- K.J. Schoonderwoerd
- M.R.A. Fuchs
- H. Ebbelaar
- K. Schnabel
- I. de Jongh
- B. Doets
- P. Waarts
3.3

Registratie

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 4120117.
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RESULTAAT
2017

Baten
Lasten
Brutomarge

€

%

155.053
72.875

100,0
47,0

82.178

53,0

1.004
10.403
1.021

0,7
6,7
0,7

12.428

8,0

69.750

45,0

1

-

69.751

45,0

Kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

___________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017
€
Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen

157.311

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

12.623
145.438
158.061

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

750
157.311

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Klomp Advies Administratiekantoor B.V.

H. Klomp
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(voor resultaatbestemming)
31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(1)
(2)

12.623
145.438
158.061

TOTAAL ACTIVA

158.061

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

31 december 2017
€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

87.560
69.751
157.311

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

(4)

750

158.061

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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WINST-EN-VERLIESREKENING 2017

2017
€

Baten
Lasten

(5)
(6)

Bruto-omzetresultaat

155.053
72.875
82.178

Kosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(7)
(8)
(9)

1.004
10.403
1.021
12.428

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

69.750
(10)

1
69.751

___________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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.
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.

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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
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 kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2017
€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

4.623

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

8.000

2. Liquide middelen
NL20 ABNA 0401 8735 28
NL04 ABNA 0607 7100 47

37.230
108.208
145.438

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
31-12-2017
€

Eigen vermogen
Eigen vermogen

87.560

4. Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Administratiekosten

750

___________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017
2017
€

5. Baten
Schenkingen
Afscheid Tanja Nagel
Erfenis W.H. Slootweg
Donaties - btw plichtig
Opbrengsten Gala
Donaties en giften

6.250
8.485
54.113
2.479
54.333
29.393
155.053

6. Lasten
Prijzen
Onkosten gala
Beurzen en ondersteuning

15.000
41.973
15.902
72.875

Overige bedrijfskosten
7. Kantoorkosten
Porti
Bestuurskosten

160
844
1.004

8. Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

10.403

9. Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten

750
271
1.021

10. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente deposito

14

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente rekening courant bank

-13
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Ondertekening van de jaarrekening
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 23 maart 2018

M. Salovicz-Sarstädt

A.T.M. Ebbelaar-Radius

B.B. van der Woude

B.E. Bloemers-Leach

K.J. Schoonderwoerd

M.R.A. Fuchs

H. Ebbelaar

K. Schnabel

I. de Jongh

B. Doets

P. Waarts
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