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1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening van uw stichting
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het
is mijn verantwoordelijkheid het op basis van de verstrekte gegevens opstellen van een
jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de
wetgeving inzake de jaarrekening.
2. Algemeen
Stichting ROM kvk 61904171 richt zich op maatschappelijk advies en welzijn.
Het Bestuur bestaat uit 5 leden
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3. Fiscale positie in 2018
Winst volgens jaarrekening

244

Grondslagen
JAARREKENING
1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Vorderingen/Schulden
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening van oninbaarheid.
Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Netto-omzet
De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen/diensten en
diensten onder aftrek van verleende korting .

Balans

Jaar 2018

Omschrijving
Bank
Zakelijke Spaarrekening
Kruisposten
Derdenrekening

Reserve
Totaal

Bezittingen
2.549,50
1.001,89

Jaar 2019

Schulden

Bezittingen
4.275,49
1.001,89

Schulden

1.481,67

3.551,39

3.551,39
3.551,39

5.277,38

3.795,71
5.277,38

Staat van Baten en Lasten 2019

Omschrijving
kosten projecten
Donaties aan…
Huur
Vergaderkosten
Verblijfkosten
Autokosten/reiskosten
Cursuskosten
Algemene kosten
Kantoorkosten
Opbrengsten
Inkomsten projecten
Ontvangen donaties
Afname reserve (verlies)
Totaal

Lasten

Baten

276

165
35
422
52
1.401
58
1.892
761
244
2.653

2.653

Begripsbepalingen
Balans
De balans geeft een momentopname weer van het vermogen van de Stichting ROM per
31 december 2018. Het vermogen is toegenomen omdat er winst is gemaakt.
Derdenrekening is gelden die tijdelijk ontvangen zijn voor een andere organisatie en
doorrbetaald moeten worden.

Winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening (bij u heet dit Staat van Baten en Lasten) is een overzicht
van de opbrengsten en kosten over een bepaalde periode, in dit geval een jaar. De winsten verliesrekening geeft inzicht in de gang van zaken bij een bedrijf. Hoeveel winst of
verlies heb ik gemaakt? Gaat het goed of gaat het slecht in vergelijking tot vorig jaar? De
specificaties van de verlies en winst rekeningen vindt u in het grootboek.

Boekjaar
Dat is simpelweg het jaar waarop de cijfers in de jaarrekening betrekking hebben
.

