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Waalstraat 12
5046 AP Tilburg

Dossiernummer

Behandeld door

Datum

0296350

P.S.J.H. Antonissen

14 november 2019

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 22.350 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.799, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Netto Leven te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 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. 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 Netto Leven. 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.

Hiermede vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Soeterboek & Partners B.V.

ValidSigned door P.S.J.H. Antonissen
op 14-11-2019
P.S.J.H. Antonissen
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Stichting Netto Leven te Tilburg
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vaste activa
(1)

Materiële vaste activa
Inventaris

1.798

Vlottende activa
(2)

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

650
1.434
2.084
(3)

Liquide middelen

18.468

22.350

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2018
€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

(4)

Kortlopende schulden

(5)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

3.799

21
18.530
18.551

22.350

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
€

€

(6)

Baten

13.150

Lasten
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

359
58
478
1.342
500
6.572
9.309

Resultaat voor financiële baten en lasten

3.841
(13)

Financiële baten en lasten

-42

Resultaat
Belastingen

3.799
-

Resultaat

3.799

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Netto Leven bestaan voornamelijk uit het bieden van hulp aan mensen die door
omsctandigheden schulden hebben, of die onterechte claims opgelegd hebben gekregen, om te voorkomen
dat zij verzeild raken in lange trajecten als schuldhulpverlening en schuldsanering.

Vestigingsadres
Stichting Netto Leven (geregistreerd onder KvK-nummer 72030615) is feitelijk gevestigd op Waalstraat 12 te
Tilburg.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder
Winststreven.
En waar mogelijk is de jaarrekening opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
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. Resultaten 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.

Begroting
Omdat de begroting van de stichting niet als sturingsinstrument voor de beheersing wordt gebruikt en in dat
geval niet relevant is, is besloten om deze verslaggeving niet op te nemen.

Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2018 geen werknemers in dienst.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen 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 gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders wordt vermeld.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
GRONDSLAGEN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

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 baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Ontvangen subsidie en baten van seminars worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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 stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

1.856
-58
1.798

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

1.856
-58

Boekwaarde per 31 december 2018

1.798

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris

Samenstellingsverklaring afgegeven

20
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Stichting Netto Leven te Tilburg

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2018
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

650

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde huur

956
478
1.434

3. Liquide middelen
Rekening-courant ABN AMRO Bank N.V.

Samenstellingsverklaring afgegeven

18.468
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Stichting Netto Leven te Tilburg

PASSIVA
4. Stichtingsvermogen
Het stichtingsvermogen is vrij te besteden.
2018
€

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

3.799

Stand per 31 december

3.799

5. Kortlopende schulden
31-12-2018
€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

21

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen algemene kosten
Nog te besteden subsidie
Te betalen accountantskosten
Rekening-courant bestuursleden

14
12.500
1.000
5.016
18.530

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan tot en met 30 november 2019 (jaarlijks voortgezet met 1
jaar) terzake van huur van de bedrijfsruimte aan de Waalstraat 12 te Tilburg.
De totale verplichting bedraagt € 5.735,- per jaar.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Netto Leven te Tilburg
5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
€

6. Baten
Ontvangen subsidies
Baten seminars

12.500
650
13.150

7. Personeelskosten
Overige personeelskosten

359

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Kantinekosten

332
27
359

8. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

58

Overige bedrijfskosten

9. Huisvestingskosten
Huur onroerende zaken

478

10. Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Onderhoud inventaris
Internetkosten
Telecommunicatie
Porto en vracht
Verzekering

720
152
91
229
92
58
1.342

11. Verkoopkosten
Representatiekosten

Samenstellingsverklaring afgegeven

500
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Stichting Netto Leven te Tilburg
2018
€

12. Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Juridische kosten
Aanloopkosten oprichting stichting

1.000
70
1.707
97
3.698
6.572

13. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank

42

Ondertekening van de jaarrekening
Tilburg, 14 november 2019.

ValidSigned door I.F.J.M. van Otten
op 14-11-2019

ValidSigned door E.J.H. de Laat
op 15-11-2019

I.F.J.M. van Otten

E.J.H. de Laat

Samenstellingsverklaring afgegeven
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