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MKBTR.

Aan het bestuur van
Stichting Jobhulp Culemborg
Troelstrastraat 28
4102 EV Culemborg

Veenendaal, 16 april 2019
Referentienummer: 10300/2018/JNI
Betreft: Opdracht Jaarrekening 2018

Geachte bestuur,

Alstublieft, hierbij ontvangt u de jaarrekening van Stichting Jobhulp Culemborg over het boekjaar
2018.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Jobhulp Culemborg te Culemborg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de winst-en-verliesrekening 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, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek
(BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Jobhulp
Culemborg 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.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen erop u met deze jaarrekening voldoende inzicht te hebben gegeven in uw
financiële positie over boekjaar 2018.

Met vriendelijke groeten,

N~.me.....MKB~~ccountancy B.V.
~~......-:...,.;----

~Nieuwelink AA
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Bestuursverslag

Referentie naar plaats van beschikbaarheid
Het bestuursverslag ligt ter inzage op het kantooradresvan de stichting.
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Balans per 31 december 2018

Activa

(na resultaatbestemming) 31 dec 2018 31 dec 2017
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 23.525 17.468

23.525 17.468

Liquide middelen 4.288 22.836

Totaal 27.813 40.304
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Passiva

(na resultaatbestemming) 31 dec 2018 31 dec 2017
€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve -1.512 -2.148

-1.512 -2.148

Kortlopende schulden
Overlopende passiva 29.325 42.452

29.325 42.452

Totaal 27.813 40.304
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR+

Staat van baten en lasten over 2018

Begroting
2018 2018 2017

€ € €

Subsidiebaten 72.572 66.572 34.428
Giften en baten uit fondsenverwerving 2.500 713

Som der exploitatiebaten 75.072 66.572 35.141

Projectkosten 73.816 62.540 36.939

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten 1.000 3.221 605

Som der exploitatielasten 74.816 65.761 37.544

Exploitatieresultaat 256 811 -2.403

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -200 -175 -173

Resultaat 56 636 -2.576

Resultaatbestemming
Algemene reserve 56 636 -2.576

Bestemd resultaat 56 636 -2.576
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Jobhulp Culemborg
Stichting
Culemborg
63259222

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Jobhulp Culemborg, statutair gevestigd te Culemborg bestaan
voornamelijk uit het begeleiden van langdurig werkzoekenden naar een passende werkkring. De
stichting doet dit door middel van het organiseren van cursussen en trainingen, het verstrekken
van informatie en de inzet van vrijwilligers, de zogenaamde jobcoaches.

Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Culemborg.
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

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

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Kortlopende schulden
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.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten
Onder baten worden verstaan de opbrengsten van in het verslagjaar toegekende subsidies,
ontvangen giften en verleende diensten. De kostprijs van de verleende diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen
en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Toelichting op balans

Vorderingen

31 dec 2018 31 dec 2017
€ €

Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidie 23.525 17.468

Totaal 23.525 17.468

Liquide middelen

31 dec 2018 31 dec 2017
€ €

Banktegoeden 4.288 22.836

Totaal 4.288 22.836
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Eigen vermogen

Algemene reserve

Totaal

31 dec 2018 31 dec 2017
€ €

-1.512 -2.148

-1.512 -2.148

2018 2017
€ €

-2.148 428
-2.576

636

-1.512 -2.148

-1.512 -2.148

Algemene reserve

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten
Toevoegingen via baten en lasten

Stand 31 december

Het resultaat over boekjaar 2018 is volledig toegekend aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

31 dec 2018
€

31 dec 2017
€

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen subsidies
Nog te betalen kosten
Reservering accountantskosten

Totaal

27.825
1.500

32.015
9.837

600

29.325 42.452
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR.

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

2018 2017
€ €

Subsidiebaten
Subsidies Jobhulpmaatjes 28.570 28.428
Subsidies JobGroups 4.000 3.000
Subsidie algemeen 7.000 3.000
Project Meedoen 27.002

66.572 34.428

Giften en baten uit fondsenverwerving 713

Som der exploitatiebaten 66.572 35.141

Projectkosten
Projectkosten Jobhulpmaatjes 21.916 25.694
Projectkosten JobGroups 7.094 6.342
Projectkosten Stap in Vrijwilligerswerk 6.133 4.903
Project Meedoen 27.397

62.540 36.939

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 4.032 -1.798

Overige bedrijfskosten

2018 2017
€ €

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten 1.764 605
Organisatiekosten 1.457

Totaal 3.221 605

Financiële baten en lasten

2018 2017
€ €

Rentelasten banken
Bankkosten -175 -173

Financiële baten en lasten (saldo) -175 -173
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Stichting Jobhulp Culemborg, te Culemborg MKBTR+

Overige toelichtingen

Ondertekening

Culemborg, 16 april 2019

Naam

N.C. Visser, penningm

P.E. Bongers,
voorzitter

G.T. Voordijk, secretaris

w. Tanis-Schepers,
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