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1 Samenstellingsverklaring 
Bestuur van Stichting Visiteclowns 

Opdracht 
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Visiteclowns te 
Wageningen bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de 
toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de 
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens 
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap. 

Verantwoordelijkheid van de administrateur 
Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 
overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de algemeen geldende regels voor samen
stelopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. Daamaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de ondememing verstrekte gegevens 
geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid 
van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

Bevestiging 
op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de 
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). 

Almelo,11 februari 2019 

Een Goed Adres 

wg o 
W .J.Olsman 

Origineel getekend afgegeven. 
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2 Jaarrekening 

2.1 Balans per 31 december 2018 
(na winstbestemming) 

AKTIEF 31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

VASTE AKTIVA 
VLOTTENDE AKTIVA 
Debiteuren 1.075 21 .596 
Overige vorderingen 4.613 2.387 

5.688 23.983 

LIQUIDE MIDDELEN 
Kredietinstellingen 91.947 89.526 

TOTAAL 97.635 113.509 
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PASSIEF 

ONDERNEMINGSVERMOGEN 

Kapitaal 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Crediteuren 
Belastingen en premies soc. Verz. 
Overige 

TOTAAL 

5 

31-12-2018 
€ 

90.013 

7.622 
o 
o 

7.622 

97.635 

31-12-2017 
€ 

92.936 

8.120 

12.453 

20.573 

113.509 
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2018 
(na winstbestemming) 

2018 2017 
€ € 

NETTO OMZET 
Netto omzet 116.864 112.433 
Kostprijs van de omzet 66.045 50.932 

Bruto bedrijfsresultaat 50.819 61.501 

Personeelskosten 0 
Afschrijvingen 0 
Bijzondere baten en lasten 0 
Bedrijfskosten 0 
Huisvestingskosten 0 
Verkoopkosten 36.598 33.748 
Kosten vervoermiddelen 0 
Kantoorkosten 14.647 10.228 
Algemene kosten 1.803 895 

Som der bedrijfslasten 53.048 44.871 

Bedrijfsresultaat -2.229 16.630 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 
Rentelasten en soortgelijke kosten 694 4 

Financiële baten en lasten -694 -4 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.923 16.626 
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2.3 Algemene toelichting 

GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING 2018 

1. ALGEMEEN 

De activiteiten van de vennootschap waren gedurende het boekjaar: 
- verzorgen van speelbeurten clowns ten behoeve van het publiek. 

2.WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten , tenzij anders vermeld. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekenign houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikname. 

Vorderingen 
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. 

3. RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 

Resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereliseerd. 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. 

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de 
jaarrekening en de fiscale winstberekening. 
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2.4 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Vlottende activa 
Vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Debiteuren 
Omzetbelasting 
Rente 

Liquide middelen 

Saldi ultimo verslagjaar 
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31-12-2018 
€ 

1.075 
4.613 

o 

5.688 

91.947 

31-12-2017 
€ 

21.596 
1.984 

403 

23.983 

89.526 



Passiva 

Kapitaal 

Kapitaal 
Stand per 1 januari 
Overwinst 

Stand per 31 december 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Saldo bedraagt 

Overige kortlopende schulden 
Inhuur clowns 
Vooruitgefactureerde bedragen 
Administratie 
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31-12-2018 
€ 

92.936 
-2.923 

90.013 

7.622 

o 
o 
o 

o 

31-12-2017 
€ 

76.310 
16.626 

92.936 

8.120 

o 
12.453 

o 

12.453 



----- ------ - - -------- - ------- - --

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Netto omzet 
Eigen bijdrage instellingen 
Omzet fondsen/sponsoren 

Kostprijs van de omzet 
Inkoopwaarde 

Verkoopkosten 
Reclame. advertentie en beurskosten 
Reis en verblijf 
Acquisitie (inel fondsenwerving) 

Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden 
Dementieuitgaven 
Opleidingskosten 
Secretariële ondersteuning 

Algemene kosten 
Overige 
Verzekeringen 
Accountantskosten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentebaten en lasten 

Wageningen, 11 februari 2019 

Bestuur Stich 'ng Visiteclowns 
namens de , 

J.G.A. de Graaf 
Directeur 

2018 
€ 

24.750 
92.114 

116.864 

66.045 

1.123 
2.810 

32.665 

36.598 

655 
1.542 

0 
12.450 

14.647 

648 
605 
550 

1.803 

694 

~f~ 
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2017 
€ 

23.864 
88.569 

112.433 

50.932 

2.914 
803 

30.031 

33.748 

370 
0 

1.950 
7.908 

10.228 

180 
115 
600 

895 
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