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1.  JAARRAPPORTAGE



Stichting Tienermoederfonds Nederland

mevrouw F. Wijma

Nieuwe Gouwe Westzijde 1

2802 AN  GOUDA

Hardinxveld-Giessendam, 5 juli 2021

Referentie: 687

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Tienermoederfonds Nederland te Gouda is door ons samengesteld op basis van

de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de

jaarrekening en of kredietrapportage. 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.
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Hoogachtend,

Florys Financieel & Fiscaal

M. Visser MSc RBc

w.g.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 37.788 100,0% 43.348 100,0%

Kosten aanvragen 11.486 30,4% 17.908 41,3%

Bruto exploitatieresultaat 26.302 69,6% 25.440 58,7%

Verkoopkosten - 0,0% 6.000 13,8%

Kantoorkosten - 0,0% 157 0,4%

Algemene kosten 1.833 4,9% 1.799 4,2%

Beheerslasten 1.833 4,9% 7.956 18,4%

Resultaat 24.469 64,7% 17.484 40,3%

2020 2019

Blijkens de akte d.d. 27 juni 2017 werd de stichting Stichting Tienermoederfonds Nederland per genoemde

datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69061939.

De doelstelling van Stichting Tienermoederfonds Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

De Stichting heeft ten doel om uit haar vermogen en de opbrengsten daarvan bijdragen te verstrekken tot het

lenigen van materiële noden van in Nederland verblijvende jonge (aanstaande) moeders die onbedoeld

zwanger zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of

daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur werd op 31 december 2020 gevormd door:

- Mevrouw A. Spreij (penningmeester)

- De heer B. ter Stege (secretaris)

- Mevrouw M.E. Molly (voorzitter)

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Activiteitenlasten 6.422

Verkoopkosten 6.000

Kantoorkosten 157

12.579

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 5.560

Stijging van:

Algemene kosten 34

5.594

Stijging resultaat 6.985

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 6.985. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 74.201 52.951

Liquiditeitssaldo 74.201 52.951

Af: kortlopende schulden 1.411 4.630

Werkkapitaal 72.790 48.321

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 72.790 48.321

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 72.790 48.321

72.790 48.321

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gestegen met € 24.469.
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2.  JAARREKENING



2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 74.201 52.951

Totaal activazijde 74.201 52.951

31 december 2020 31 december 2019
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 72.790 48.321

72.790       48.321       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren - 3.630

Overlopende passiva 1.411 1.000

1.411 4.630

Totaal passivazijde 74.201 52.951

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 37.788 43.348

Baten 37.788 43.348

Verstrekte bijdragen tienermoeders 11.486 17.908

Activiteitenlasten 11.486 17.908

Bruto exploitatieresultaat 26.302 25.440

Verkoopkosten - 6.000

Kantoorkosten - 157

Algemene kosten 1.833 1.799

Beheerslasten 1.833 7.956

Exploitatieresultaat 24.469 17.484

Resultaat 24.469 17.484

Resultaat 24.469 17.484

Bestemming resultaat:

Overige reserve 24.469 17.484

24.469 17.484
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 24.469

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -3.219

-3.219

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 21.250

Kasstroom uit operationele activiteiten 21.250

Mutatie geldmiddelen 21.250

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 52.951

Mutatie geldmiddelen 21.250

Stand per 31 december 74.201

2020
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Continuïteit

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

De activiteiten van Stichting Tienermoederfonds Nederland, statutair gevestigd te Gouda, bestaan

voornamelijk uit:

- Uit haar vermogen en de opbrengsten daarvan bijdragen verstrekken tot het lenigen van materiële noden

van in Nederland verblijvende jonge (aanstaande) moeders die onbedoeld zwanger zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 1 te Gouda.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting Tienermoederfonds Nederland, statutair gevestigd te Gouda is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 69061939.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Tienermoederfonds Nederland 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.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

financieringsactiviteiten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

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. 
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen. 

Begroting 2020

Voor het boekjaar 2020 is geen begroting opgesteld. In de staat van baten en lasten zijn dan ook geen

begrotingscijfers opgenomen.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale

waarde.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa

opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Baten

Acititeitenlasten

Beheerslasten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen  [1]

Rabobank rekening-courant 74.201 52.951
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Overige reserves  [2]

Stand per begin boekjaar 48.321 30.837

Bestemming resultaat boekjaar 24.469 17.484

Stand per eind boekjaar 72.790 48.321

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren - 3.630

Overlopende passiva  [3]

Nog te betalen algemene kosten 1.411 1.000

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 24.469.
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving  [4]

Giften 37.788 43.348

Verstrekte bijdragen tienermoeders

Kosten aanvragen 11.486 17.908

Verkoopkosten  [5]

Kosten fondsenwerving - 6.000

- 6.000

Kantoorkosten

Drukwerk - 157

Algemene kosten  [6]

Administratiekosten 1.452 1.418

Zakelijke verzekeringen 381 381

1.833 1.799

Gouda, 15 september 2021

Stichting Tienermoederfonds Nederland

Mevrouw F. Wijma (voorzitter) De heer R.A. Zoutendijk (vicevoorzitter)

w.g. w.g.

De heer P.F.G. Heemskerk (secretaris) Mevrouw A. Spreij (penningmeester)

w.g. w.g.
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3.  OVERIGE GEGEVENS



3.  Overige gegevens

3.1  Wettelijke vrijstelling

Rapportdatum: 5 juli 2021

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.
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