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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 2018 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 overzicht
2018

% omzet

Verschil

%

Omzet

1.470

100,0%

1.470

100,0%

Brutomarge

1.470

100,0%

1.470

100,0%

Totaal kosten

547

37,2%

547

100,0%

547

37,2%

547

100,0%

923

62,8%

923

100,0%

-8

-0,5%

-8

100,0%

915

62,2%

915

100,0%

Algemene kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
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Financiële positie
De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 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

Vlottende activa
Liquide middelen
Activa
Eigen vermogen
Passiva

31-12-2018

% balans

915

100,0%

915

100,0%

915

100,0%

915

100,0%

915

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 2018 en winst-en-verliesrekening over 2018 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
2018
Werkkapitaal
Solvabiliteit (EV/TV)

915
100,0%
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Balans

Balans
31-12-2018
Vlottende activa
Liquide middelen

915
915

Activa

915

Eigen vermogen

915

Passiva

915
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening
2018
Omzet

1.470

Brutomarge

1.470

Totaal kosten

547

Algemene kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat na belasting

547
923
-8
915
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Toelichting op de jaarrekening

Continuïteit
Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Waringin zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta
De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de
organisatie.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum.Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde
worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop
de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële
grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s.
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.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
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het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van 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 bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.Verantwoording van opbrengsten
uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Grondslagen van 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

Liquide middelen
31-12-2018
Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen

915
915

Tegoeden op bankrekeningen
31-12-2018
Tegoeden op bankrekeningen
Rekening-courant bank

915
915

Eigen vermogen
31-12-2018
Eigen vermogen
Onverdeelde winst

915
915
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet
2018
Omzet
Netto-omzet groepen

1.470
1.470

Totaal kosten
2018
Totaal kosten
Algemene kosten

547
547

Algemene kosten
2018
Algemene kosten
Overige advieskosten
Bankkosten

547
537
10

Financiële baten en lasten
2018
Financiële baten en lasten
Overige rentelasten

-8
8
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Overige rentelasten
2018
Overige rentelasten
Overige rentelasten

8
8
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