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1 Jaarrekening

1.1 Algemeen

Bestemming resultaat boekjaar

Vaststelling jaarrekening 2017

1.2 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag:

2018

€

Saldo van baten en lasten 1.212

Belastbaar bedrag 1.212

Over de winst over het boekjaar 2018 is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Het gevolg hiervan is dat verrekenbare verliezen verloren gaan.

In de jaarrekening is het saldo van baten en lasten over 2018 ad € 1.212,-  toegevoegd een het stichtingsvermogen.

Op grond van artikel 6 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 zijn stichtingen per 1 januari 2012 vrijgesteld, indien de winst 

niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel van het jaar en de voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 

75.000. 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld. Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2017 ad € 

8.860,- is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.
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2.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatverdeling)

 

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 2.235 2.850

Vlottende activa

Vorderingen 2 332 2.100

Liquide middelen 3 9.000 6.629

TOTAAL ACTIVA 11.567 11.579

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 11.291 10.079

Kortlopende schulden 5 276 1.500

TOTAAL PASSIVA 11.567 11.579

31-12-2018 31-12-2017
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

 

€ € € €

 

Nettobaten 6 8.260 12.950

Kosten ondersteuning sporters 7 3.051 1.500

Brutowinst 5.209 11.450

Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 615 235

Overige lasten 9 3.382 2.355

Som der lasten 3.997 2.590

Saldo van baten en lasten 1.212 8.860

Bestemming saldo baten en lasten

Overige reserve 1.212 8.860

2018 2017
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Algemeen

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Overige materiële vaste activa worden gewaarderd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk 

aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

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

Infornatieverschaffing over schattingen

Stinchting KOHS  is feitelijk en statutair gevestigd op de Tweemanspolde 6a te Zuidpas en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 66859115.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting KOHS 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 362 lid 1, Boek 2 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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt de waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De jaarekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De bedrijfsactiviteiten van de stichting bestaan uit het ondersteunen van sporters, verenigingen, bedrijven en sportieve 

doelstellingen in Nederland die topsport stimuleren / bedrijven financieel te ondersteunen.
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Kortlopende schulden

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Omzetverantwoording

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

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

eerste verwerking gewaarder tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houden met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar 

geleverde goederen en diensten onder aftrek kortingen en exclusief omzetbelasting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 

lasten over jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds 

zodra zij voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven op basis vanaf 

het moment van ingebruikneming.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

Inventarissen Totaal

€ €  

1 januari 2018

Verkrijgingsprijzen 3.085 3.085

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -235 -235

Boekwaarden 2.850 2.850

Mutaties

Afschrijvingen -615 -615

-615 -615

31 december 2018

Verkrijgingsprijzen 3.085 3.085

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -850 -850

Boekwaarden 2.235 2.235  

 

Afschrijvingspercentages 20%

 

31-12-2018 31-12-2017

€ €

2 Vorderingen

Debiteuren 332 2.100

332 2.100

Debiteuren 31-12-2018 31-12-2017

€ €

332 2.100

332 2.100
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31-12-2018 31-12-2017

€ €  

3 Liquide middelen

Kas 150 100

Rabobank 8.850 6.529

9.000 6.629

PASSIVA

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen aangegeven:

Overige 

reserves

€

Stand per 1 januari 2018 10.079           

Uit resultaatverdeling 1.212             

Stand per 31 december 2018 11.291           

31-12-2018 31-12-2017

€ €

5 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 276 1.500

276 1.500

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan leveranciers 276 1.500

276 1.500

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Verplichtingen t.a.v. sporters

Jaarkosten Einde looptijd

Operational lease personenauto 2.700€           30-9-2019

OV-card 1.200€           30-9-2019

Stichting KOHS, Zuidplas Blz. 9



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

 2018  2017

  €   €

6 Netto-omzet

Opbrengst ledenbijdrage 1.000 1.100

Opbrenngst sponsorbijdrafgen 7.260 11.850

8.260 12.950

 2018  2017

  €   €

7 Kosten ondersteuning sporters

Sponsorbijdrage VC Nesselande 1.250 1.500

Vervoerskosten boogschutter 900 0

Abonnement sportschool rolstoeltennisser 276 0

Training jeugdschaker 625 0

3.051 1.500

2018  2017

€   €

8 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventarissen 615 235

615 235

2018  2017

€   €

9 Overige indirecte bedrijfskosten

Verkoopkosten 2.971 1.966

Kantoorkosten 145 120

Algemene kosten 266 269

3.382 2.355
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2018  2017

€   €

Verkoopkosten

Marketingkosten 2.971 1.966

2.971 1.966

2018  2017

€   €

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 145 120

145 120

2018  2017

 €   €

Algemene kosten

Verzekeringen 183 186

Bankkosten 83 83

266 269

Zuidplas, 22 maart 2019

J.M. Bakker R.B.S. Rademaker F. Boeve B.L.R. Duiverman S. Poot

Voorzitter Secretaris Penningmeester
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