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9421AG  Beilen 

     

 

Nijmegen, 20 augustus 2020  

 

  

1 Samenstellingsverklaring 
Opdracht  

De jaarrekening van Stichting Dalimit te Beilen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening 

over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Verantwoordelijkheid van het management  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. 

Onze verantwoordelijkheid  

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 nagegaan dat het beeld van de 

jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dalimit. 

 

 

Numblees B.V. 

namens deze, 

 

 

P.M.M. Reichgelt 
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 6 Samenstellingsverklaring afgegeven 

2 Balans per 31 december 2019 

2.1 Activa 

   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Liquide middelen   1.685   999 

     

Totaal 
  

1.685 
  

999 
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 7 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

2.2 Passiva 

   31 dec 2019   31 dec 2018 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Reserves 686   -456   

 
  335   -351 

Kortlopende schulden 
        

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 

1.350   1.350   

    1.350   1.350 

Totaal 
  

1.685 
  

999 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

3 Staat van baten en lasten over 2019 
    2019   2018 

  € € € € 

      

Baten   16.480   24.339 

Overige bedrijfskosten 
        

Algemene kosten 675   675   

Andere kosten 15.000   24.000   

          

Som der kosten   15.675   24.675 

Bedrijfsresultaat 
  

805 
  

-336 

Financiële baten en lasten   -119   -120 

Saldo van baten en lasten 
  

686 
  

-456 
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 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

4 Algemene toelichting 
Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Dalimit, statutair gevestigd te Beilen bestaan voornamelijk uit: het 

financieren van school- en werkprojecten. 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 Grondslagen voor financiële verslaggeving 

5.1 Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening 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. 

5.2 Grondslagen voor waardering activa 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

5.3 Grondslagen voor bepaling resultaat 

Baten 

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. Opbrengsten 

voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke 

rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De 

kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden 

opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in 

het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 

te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Overige bedrijfskosten 

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

betrekking hebben. 
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6 Toelichting op balans 

6.1 Liquide middelen 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Banktegoeden 1.685 999 

Totaal 1.685 999 

6.2 Kortlopende schulden 

  31 dec 2019 31 dec 2018 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.350 1.350 

Totaal 1.350 1.350 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

7 Toelichting op winst- en verliesrekening 

7.1 Omzet en brutomarge 

  2019 2018 

  € € 

Netto-omzet 16.480 24.339 

Som der bedrijfsopbrengsten 16.480 24.339 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 16.480 24.339 

7.2 Overige bedrijfskosten 

  2019 2018 

  € € 

Algemene kosten 675 675 

Andere kosten 15.000 24.000 

Totaal 15.675 24.675 

7.3 Financiële baten en lasten 

  2019 2018 

  € € 

Rentelasten banken -119 -120 

Financiële baten en lasten (saldo) -119 -120 
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8 Overige toelichtingen 

8.1 Ondertekening 

M. Schreier (voorzitter) 

 J.C. Huizer (secretaris) 

R. Vochteloo (penningmeester) 

  

 


