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ACCOUNTANTSVERSLAG



De Velden accountants en belastingadviseurs,
De Wiekslag 15, 3871 AR Hoevelaken, Postbus 78, 3870 CB Hoevelaken

telefoon: 033-2535142, e-mail : info@develden.com, internet: www.develden.com, Belcon-nr : 375470, KvK-nr.: 50720686

Lid van De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants; Lid van Register Belastingadviseurs
Op onze opdrachten en overeenkomsten zijn de NBA Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de

Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013
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R.K. Stichting 'huisgezin van God'
Planetenveld 15
3893 GE Zeewolde

Hoevelaken, 24 mei 2018

Kenmerk: 5255/BAD 2017/A. Alg00

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij het rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van R.K. Stichting 'huisgezin van God'

te Zeewolde.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van R.K. Stichting 'huisgezin van God' is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en

verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 R.K. Stichting 'huisgezin van God'.

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 er dan ook vanuit 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



- 3 -

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2017 en 2016 geven de resultaten, waarbij de
lasten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

20162017
%€%€

Baten 10036.65910043.967
Inkoopwaarde baten 3111.3313213.970

Brutomarge 6925.3286829.997

Lonen en salarissen 41.50031.500
Overige personeelskosten 030036
Overige lasten 5118.6164620.154

Som der lasten 5520.1464921.690

Bedrijfsresultaat 145.182198.307

Financiële baten 01700
Financiële lasten 12630153

Resultaat 134.936198.154

2 Resultaat
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In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van de vereniging. Opgemerkt dient
te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de
waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen,
datum.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2017 met de
overeenkomstige cijfers per 31 december 2016:

31-12-201631-12-2017
%€%€

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 00184.500
Liquide middelen 10019.1318220.237

10019.13110024.737

PASSIVA

Eigen vermogen 6111.6598019.813
Voorzieningen 397.401184.567
Kortlopende schulden en overlopende passiva 0711357

10019.13110024.737

3 Financiële positie
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Algemeen
De stichting is niet belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting.

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

De Velden
accountants en belastingadviseurs
Mw. G.H. Veldhorst AA

4 Fiscale positie
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JAARREKENING



R.K. Stichting 'huisgezin van God'

Geen accountantscontrole toegepast - 7 -

BALANS

31-12-201631-12-2017
€€

Toe-
lichting

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1
Overige vorderingen en overlopende activa 04.500

Liquide middelen 2
Liquide middelen 19.13120.237

ACTIVA 19.13124.737

EIGEN VERMOGEN 3

Kapitaal 11.65919.813

Voorzieningen 4
Voorziening kinderen 7.4014.567

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5
Schulden aan leveranciers 37322
Overige schulden en overlopende passiva 3435

71357

PASSIVA 19.13124.737
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Ondertekening bestuur

De jaarrekening is hieronder overeenkomstig artikel 11 van de statuten door het bestuur vastgesteld
en getekend.

Zeewolde, ........................................................... 2018

.................................... ....................................
Mw. M.E. Duet Mw R. Bijkerk
(voorzitter) (secretaris)

.................................... ....................................
Dhr. J.C. Hut Mw. M.G. Feitz
(penningmeester) (lid)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

20162017
€€

Toe-
lichting

Baten 6 36.65943.967
Inkoopwaarde baten 7 11.33113.970

Brutomarge 25.32829.997

LASTEN

Lonen en salarissen 8 1.5001.500
Overige personeelskosten 9 3036
Overige lasten 10 18.61620.154

Som der lasten 20.14621.690

Bedrijfsresultaat 5.1828.307

Financiële baten 11 170
Financiële lasten 12 263153

-246-153

Resultaat 4.9368.154



R.K. Stichting 'huisgezin van God'

- 10 -

ALGEMENE TOELICHTING

Aard van de bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit Het bevorderen en mogelijk maken
van de toepassing van de door Elizabeth Duet ontwikkelde behandelwijze die tot innerlijke heelheid
willen komen en/ok in geestelijke nood verkeren.

ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande
jaar niet gewijzigd.

Personeel
Er is geen personeel in dienst van de stichting.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Vorderingen
De waardering van de vorderingen geschiedt tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek
van een noodzakelijk geachte voorziening voor dubieuze vorderingen gebaseerd op een individuele
beoordeling per vordering.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen, schulden en overlopende aktiva en passiva
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten zijn verantwoord
in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd of verricht. De verliezen op transacties zijn
verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Omzetten
Omzetten zijn de opbrengsten van aan derden geleverde goederen en diensten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1 Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen
Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2016, een overeengekomen looptijd korter dan
één jaar.

20162017
€€

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen giften 04.500

04.500

2 Liquide middelen

20162017
€€

Kas 292504
NL80 TRIO 2024 0389 13 7.6544.810
NL65 TRIO 0197 6272 50 11.18514.923

19.13120.237

3 Eigen vermogen

20162017
€€

Kapitaal

Stand begin boekjaar 6.72311.659
Resultaat 4.9368.154

11.65919.813
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4 Voorzieningen

20162017
€€

Voorziening kinderen

Beginstand overige voorzieningen 9.6187.401
Mutatie overige voorzieningen -2.217-2.834

7.4014.567

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2016, géén posten met
overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

20162017
€€

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 37322

37322

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen bankkosten 3435

3435
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
20162017

€€

6 Baten

Vrijval/ dotaties voorziening kinderen 2.2172.834
Donaties volwassenen 30.88837.966
Verhuur ruimte Elizabeth 2.4002.400
Bijdrage conferenties 6260
Giften baliepotje 528767

36.65943.967

7 Inkoopwaarde baten

Kinderen Elizabeth Duet 1.4061.110
Kinderen Rolanda Bijkerk 8111.724
Volwassenen Elizabeth Duet 4.2127.243
Volwassenen Rolanda Bijkerk 4.9023.893

11.33113.970

8 Lonen en salarissen

Vrijwilligersvergoeding 1.5001.500

1.5001.500

9 Overige personeelskosten

Reiskosten 3036

3036

10 OVERIGE LASTEN

Huisvestingskosten

Huur vergaderruimte 16.70018.650

16.70018.650
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20162017
€€

Verkoopkosten

Brochures, folders en drukwerk 0223
Representatiekosten 0309
Kosten conferentie 62625

626557

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 205176
Kleine inventaris en onderhoud inventaris 760359
Telecommunicatie 162119

1.127654

Algemene kosten

Vakliteratuur en boeken 203321
Misintenties per saldo -40-28

163293

OVERIGE LASTEN 18.61620.154

11 Financiële baten

Rente Triodos Bank 170

170

12 Financiële lasten

Kosten betalingsverkeer 263153

263153


