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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van
Stichting Vreedzaam
Melis Stokestraat 18 D
3515BP Utrecht
Culemborg, 3 juni 2020
Geachte dames en heren,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 208.920 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van
€ 19.527, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Vreedzaam te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winsten-verliesrekening over 2019 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 Vreedzaam. 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 dan ook ervan 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.

Stichting Vreedzaam te Utrecht
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Culemborg, 3 juni 2020
O2 Accountants B.V.

drs. J.M. Liefrink RA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(2)

28.019

11.557

35.719

16.384
63.738

27.941

145.182

90.490

208.920

118.431

Stichting Vreedzaam te Utrecht

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Reserves stichting
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

49.960

30.433

(4)
779

13.681

158.181

74.317
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158.960

87.998

208.920

118.431
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019
€

Netto-omzet

(5,6)

2018
€

€

290.488

€

317.263

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

187.087
55.892
862
16.842
8.024
2.148

178.217
608
177.462
116
12.045
21.482
12.965
270.855

402.895

19.633

-85.632

-106

-106

Resultaat
Belastingen

19.527
-

-85.738
-

Resultaat

19.527

-85.738

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(12)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Vestigingsadres
Stichting Vreedzaam (geregistreerd onder KvK-nummer 34340975) is feitelijk gevestigd op Melis
Stokestraat 18D te Utrecht.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in Euro.
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.
Continuïteitsveronderstelling
Nadat het Coronavirus in eerste instantie vooral een Chinees probleem leek, is de laatste weken
gebleken dat ook in Nederland en Europa de ziekte wijd is verspreid. De in de afgelopen dagen in
Nederland genomen maatregelen zijn ongekend.
De realiteit van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is dat niemand precies weet wat er gaat
gebeuren. Economisch is wat nu gebeurt ook iets dat we niet eerder hebben meegemaakt.
De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat haar beleid er op gericht is de economische
gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
Zoals gezegd, de huidige situatie rondom Corona is buitengewoon. Het is ook niet denkbeeldig dat
in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat nieuwe maatregelen worden genomen.
Deze maatregelen hebben mogelijk ook grote impact en financiële gevolgen voor onze organisatie.
Stichting Vreedzaam tracht momenteel de onzekerheid waarin ze zit zo goed mogelijk in te schatten
inclusief de te verwachten impact voor de organisatie, maar ook hierbij dient te worden aangegeven
dat we redelijkerwijs nog niet kunnen weten wat dit uiteindelijk gaat betekenen. Hierdoor is sprake
van onzekerheid omtrent de continuïteit van de onderneming. Wel is Stichting Vreedzaam
voornemens daar waar noodzakelijk gebruik te maken van de genomen (overheids)maatregelen. De
jaarrekening is om deze reden opgesteld op grond van de continuïteitsveronderstelling."
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Vreedzaam zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen maakt 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 betreffende jaarrekeningposten.
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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
Bij de eerste opname van financiële verplichtingen worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te
rekenen transactiekosten.
De financiële verplichtingen worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winsten of verliezen worden in de winst-enverliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen,
alsmede via het amortisatieproces.
Niet langer in de balans opnemen van financiele activa en passiva
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe
leidt, dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's
met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
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.
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.
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Netto-omzet
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.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

28.019

11.557

35.719

16.384

33.228
2.491

11.250
5.134

35.719

16.384

145.182

90.490

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Overlopende activa
Subsidies
Diversen

2. Liquide middelen
Triodos bank
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
2019

2018

€

€

Reserves stichting
Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat

30.433
19.527

116.171
-85.738

Stand per 31 december

49.960

30.433

4. Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

779

13.681

158.181

74.317

6.391
72.570
5.827
71.633
1.760

38.750
5.127
30.440
-

158.181

74.317

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Overlopende passiva
Vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidies
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen omzet
Middelen in beheer
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum
Nadat het Coronavirus in eerste instantie vooral een Chinees probleem leek, is de laatste weken
gebleken dat ook in Nederland en Europa de ziekte wijd is verspreid. De in de afgelopen dagen in
Nederland genomen maatregelen zijn ongekend.
Gezien de activiteiten van Stichting Vreedzaam ondervindt deze geen noemenswaardige effecten
waardoor geen aanleiding is voor twijfel omtrent continuiteit.
De stichting tracht zo goed mogelijk in te schatten wat de te verwachten impact is, maar ook hierbij
dient te worden aangegeven dat we redelijkerwijs nog niet kunnen weten wat dit uiteindelijk gaat
betekenen. Wel is de stichting voornemens gebruik te maken van de beschikbare
(overheids)maatregelen voorzover deze van toepassing zijn.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

5. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 8,4% gedaald.
2019

2018

€

€

6. Netto-omzet
Omzet Vreedzame wijk/school
Omzet trainingen
Omzet donaties
Omzet subsidies
Overige omzet

153.672
22.755
10.528
100.995
2.538

150.838
35.935
23.500
90.285
16.705

290.488

317.263

142.956
22.595
14.105
7.431

153.397
21.419
3.401

187.087

178.217

7. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2019 waren 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2018: 2).
Overige bedrijfskosten
8. Overige personeelskosten
Inhuur personeel

55.892

177.462

16.189
653

12.045
-

16.842

12.045

8.024
-

21.032
450

8.024

21.482

605
1.543

8.652
4.313

2.148

12.965

9. Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Contributies en abonnementen

10. Verkoopkosten
Representatiekosten
Oninbare debiteuren

11. Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
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2019

2018

€

€

12. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-106

-106

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.
Utrecht, 3 juni 2020

ValidSigned door A.M. van Vliet
op 17-06-2020

A. van Vliet

ValidSigned door D. de Vries
op 17-06-2020

D. de Vries
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