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Stichting Puck Berhag
T.a.v. het bestuur
Pelmolen 2
7587 SG DE LUTTE
Betreft: jaarrekening 2017
Almelo, 17 mei 2018

Geacht bestuur,
Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
onderneming. De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichtingen,
welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Puck Berhag te De Lutte bestaande uit
de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Onze
werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten
van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 13 april 2016 werd de stichting Puck Berhag per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65819209.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Puck Berhag wordt als volgt omschreven:
Het doen van giften aan in Oost-Nederland en/of Nedersaksen (Duitsland) gevestigde charitatieve of het
algemeen nut beogende instellingen alsmede in Oost-Nederland en/of Nedersaksen wonende particulieren
(voor zover zij lijden aan bijzondere ziekten), in het bijzonder gericht op jonge mensen met bijzondere ziekten
dan wel de zorg voor jonge mensen met een bijzondere ziekte of handicap, voor zover zij geen of te weinig
steun van overheidswege ontvangen.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- De heer J.G.M. Berning (voorzitter),
- De heer H.B.F. Kaul (penningmeester),
- De heer J.W. Kolkman (secretaris),
- Mevrouw A.M.H. Hagenvoort (bestuurslid).
Tot het verstrekken van nader gewenste toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Kolkman Business Administration BV

J.W. Kolkman
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

30.000

30.000

-

Liquide middelen

23.301

29.945

Totaal activazijde

53.301

29.945
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2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Overige reserves

31 december 2017
€
€

53.450
-1.984

31 december 2016
€
€

30.000
-1.890
51.466

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

1.835

Totaal passivazijde
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28.110

1.835
1.835

1.835

53.301

29.945
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2017

€

-

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

25.000
1.550

Opbrengsten
Uitgaven
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

2017
€
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30.000
1.836

-

1.836

23.450

28.164

-94

Resultaat

2016
€

-54
-94

-54

23.356

28.110
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt 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.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
€
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

30.000

Liquide middelen
Rekening-courant Sparkasse

23.301

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
€
Bestemmingsreserve
Stand per 31 december 2016
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december 2017

30.000
23.450
53.450

De bestemmingsreserve bestaat uit de ontvangen giften van derden welke bijzondere
bestemmingen krijgen overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.
Overige reserves
Stand per 31 december 2016
Resultaat boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve
Stand per 31 december 2017

-1.890
23.356
-23.450
-1.984

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten

1.835
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017
2017
€
Opbrengsten
Ontvangen giften

25.000

Uitgaven
Gedane giften

1.550

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

94
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