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Aan het bestuur van
Groei & Bloei Stichting  
Brassersplein  14  
2612 CT Delft

Delft, 25 juni 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 12.770 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 10.379, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Groei & Bloei Stichting te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Groei & Bloei Stichting. 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.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na toewijzing batig saldo)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Actief

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 8.844 -
Liquide middelen  (2) 3.926 226

 12.770 226

 12.770 226

Passief

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsresereve 10.605 226

Kortlopende schulden  (4) 2.165 -

 12.770 226
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo
2016/2017

€

Baten

Baten  (5) 27.930 7.564

Som van de geworven baten 27.930 7.564

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (6) 15.061 6.294

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfskosten  (7) 2.363 958

Som der lasten 17.424 7.252

Rentelasten en soortgelijke kosten  (8) -127 -86

Saldo 10.379 226

2018

€

2016/2017

€

Toewijzing saldo

Continuïteitsresereve 10.379 226
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TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Activiteiten

Het doel van Groei & Bloei Stichting, statutair gevestigd te Delft, bestaat uit het tot realisatie brengen van specifieke
projecten waarin het goede doel direct herkenbaar is, die voortkomen uit het (inter)nationale netwerk rond de besloten
vennootschap Orange Pearl B.V.

De stichting beoogt het algemeen nut.

Vestigingsadres

Groei & Bloei Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 67014011) is feitelijk gevestigd op Brassersplein 14 te Delft.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij
de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vergelijkende cijfers

De stichting is opgericht per 3 oktober 2016. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt per 31 december 2017. De
vergelijkende hebben daarom betrekking op een verlengd boekjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 
 
 

 
 
 

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
Groei & Bloei Stichting in Delft 7



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De kosten worden bepaald op historische basis.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIEF

Vlottende activa

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Vorderingen  (1)

Pensioenverplichtingen 84 -
Overlopende activa 8.760 -

8.844 -

Overlopende activa

Nog door te belasten kosten 8.760 -

Liquide middelen  (2)

ABN AMRO Bank N.V. 3.926 226
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PASSIEF

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsresereve 10.605 226

Continuïteitsresereve

Saldo per 1 januari 226 -
Toewijzing saldo 10.379 226

Saldo per 31 december 10.605 226

Kortlopende schulden  (4)

Loonheffingen 763 -
Overlopende passiva 1.402 -

2.165 -

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.402 -
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo
2016/2017

€
Baten  (5)

Donaties en giften 27.930 7.564

Besteed aan de doelstellingen  (6)

Projecten 263 2.500
Personeelskosten 14.798 3.794

15.061 6.294

Overige bedrijfskosten  (7)

Kantoorkosten 2.363 513
Algemene kosten - 445

2.363 958

Kantoorkosten

Drukwerk - 335
Kantoorkosten 2.111 178
Telecommunicatie 252 -

2.363 513

Algemene kosten

Notariskosten - 339
Bestuurskosten - 106

- 445

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  (8)

Bankkosten 127 86
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Delft, 8 juli 2019

F.J.R. Koumans P. van Aalst 

A.P. van Osch
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