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BSS 
Administratie en Opleidingen. 

 
Terborgseweg 133, 

7004 DN DOETINCHEM. 

 

Tel.        : 00316 13220899.  

 

KvK   :  09152641. 

BTW nr. : NL 020907448 B01 

Becon    : 558102. 

 

Bank   : NL39 INGB 0000 853791 

 

 

      Stichting Warmte voor de Kinderen. 

      t.a.v.  Dhr. Visser, 

Fruitweg 22, 

      7006 MT  DOETINCHEM. 

 

 

       

 

Betreft:  Jaarrekening 2017 van de Stichting Warmte voor de Kinderen. 

 

    
       Doetinchem, 14-03-2018 . 

 

Geachte heer Visser, 

 

Aan de hand van  door u verstrekte gegevens hebben wij conform uw opdracht de 

jaarrekening over 2017 van de Stichting Warmte voor de Kinderen samengesteld . 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en het overzicht Baten en 

Lasten  over 2017, aangevuld met een toelichting. 

 

 

JAARREKENING  2017. 
 

1. Samenstellingsverklaring. 

2. Balans per 31 december 2017. 

3. Overzicht baten en lasten 2017 . 

4. Algemene toelichting. 

5. Toelichting op de balans. 

6. Toelichting op de baten en lasten. 

7. Overige gegevens. 
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1. SAMENSTELLINGSVERKLARING. 

 

 

Verantwoordelijkheid bestuur van de stichting. 

Voor het opstellen van deze jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de door de stichting 

verstrekte gegevens. 

De verantwoording voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en de 

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 

 

Verantwoordelijkheid administratiekantoor. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte gegevens  in overeenstemming 

met het Nederlands recht te verwerken in deze jaarrekening. 

 

Werkzaamheden. 

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,verwerken,rubriceren en 

het samenstellen van de door u aangeleverde financiële gegevens . 

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

getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

 

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaglegging. 

 

     Hoogachtend, 

     Administratiekantoor BSS, 

 

 

  

       E.O.Boer. 
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2. Balans per 31 december 2017 

 

 

2.1  ACTIVA. 

 

       31-12-2016  31-12-2017 

 

Overige vorderingen. 

Overige vorderingen      26            808 

 

Liquide middelen. 

Liquide middelen           32.928       39.840 

                         ________                     ________ 

 

TOTAAL ACTIVA           32.954           40.648       

 

 

2.2  PASIEVA. 

 

          31-12-2016  31-12-2017 

 

Eigen vermogen 

 

Eigen vermogen          24.914                            40.627 

          

 

Kortlopende schulden  en overige passiva  

Overige kortlopende schulden           8.040                                   21 

  

            

 

TOTAAL PASSIVA           32.954                            40.648 
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3. OVERZICHT BATEN EN LASTEN  2017. 

 

3.1 BATEN. 

         31-12-2016         31-12-2017 

 

Inkomsten        24.142    28.638 

Besteding doelen               14.106              21.256 

 Totaal Baten      10.036                            7.382 

 

3.2 LASTEN. 

 

Diverse kosten           392                                 472 

Financiële baten en lasten                                 -/-               14                  -/-             43 

Totale bedrijfskosten                         378                                 429   

 

Resultaat         9.658                             6.953 

 

 

4. ALGEMENE TOELICHTING. 

 

Aard van de stichtingsactiviteiten. 

• Het voorzien van instellingen, tehuizen , scholen , ziekenhuizen en andere 

behuizingen de gehele wereld van verwarming en voorts al wat hiermee verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet 

daartoe beperkt, de financiering, alles in de ruimste  zin van het woord,alsmede het 

geven van steun aan algemeen erkende organisaties of instellingen als bedoeld in art. 

6.33 Wet IB  2001 die werkzaam zijn binnen hiervoor omschreven doel; 

• De stichting beoogt geen winst te maken. 

 

Grondslagen. 

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

 

Algemeen. 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale 

waarde. 

 

Vorderingen. 

De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale bedragen . 

  

Liquide middelen. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld 

staan deze ter vrije beschikking. 

 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en baten.  
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Bedrijfsresultaat. 

De kosten hebben betrekking op het verslagjaar en worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waardegrondslagen. 

 

Belastingen. 

Voor de vennootschapsbelasting wordt gebruik gemaakt van het vrijstellingsbesluit 

vennootschapsbelasting. 

 

 

5. TOELICHTING OP DE BALANS.  

 

VORDERINGEN. 

 

Kortlopende vorderingen. 

Alle vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan één jaar. 

 

        

Overige vorderingen . 

       31-12-2016  31-12-2017 

 Te ontvangen rente               26             64 

 Toegezegde giften                           ___           744 

 Totaal overige vorderingen              26           808 

 

Liquide middelen. 

       31-12-2016  31-12-2017 

 

 Rabobank   RC      370015142         2.908       1.794 

 Rabobank   Spaar 14700380056       30.020     38.046 

 Totaal liquide middelen       32.928     39.840 
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KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA. 

 

Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een overeengekomen 

looptijd die langer is dan één jaar. 

 

 

 

Specificatie  kortlopende schulden. 

 

31-12-2016  31-12-2017 

Factuur Uniprest            8.026 

Bankkosten                   14                                 21 

              8.040                                 21 

 

 

 

6. TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN. 

 

2016          2017 

 

Inkomsten. 

Giften Rensa rendementenactie, personeelspot, 

St. Hulp aan Roemenië , overige giften   24.142                    28.613 

 

 

Besteding doelen. 

Project  For Help Timisoara     4.000      

Project 8-Kleinwohnungen Timisoara   8.593       8.026 

Samenwerkingsverband  Achterhoek-Balkan  1.513       

Project verwarming school Dobro           8.420 

Project verwarming school Suho Polje          4.810

                                 ____                                _____    

                                                                                                         7.234                              21.256 

               

Diverse kosten. 

Administratiekosten          156                        206 

Transportkosten                 30 

Kosten website          236                                 236 

                                                                                                             392                                  472 

              

 

Financiële baten en lasten 

Rente banken          -/-           26                             -/-  64   

Bankkosten                                                                                          14                                   21 

                                                                                               -/-            12                             -/- 43 
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7. OVERIGE GEGEVENS. 

 

Deskundigenonderzoek. 

 

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van de 

deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 lid 6 BW. 

 

Statutaire regeling betreffende bestemming van het resultaat. 

 

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig de statuten.  

Hierin staat dat de bestemming van het resultaat wordt bepaald door het besluit van de 

leden van het bestuur van de stichting. 

 

Voorstel resultaatbestemming. 

 

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het Stichtingsbestuur is het 

resultaat over 2017 als volgt bestemd: 

 

  Toename van de overige reserves  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


