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Het bestuur van
Stichting Lot
Lindenstraat 15A
1015 KV Amsterdam

1. OPDRACHT
Samenstellingsverklaring
Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 samengesteld van Stichting Lot
te Amsterdam bestaande uit de balans per 1 december 2018 en de staat van baten en lasten 2018
met toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze
door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze
beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren
en het samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door het bestuur verstrekte gegevens. De
aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Rotterdam, 25 juni 2019
Belastingadviesbureau Heikens
R.F.J. Heikens
Register Belastingconsulent
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2. ALGEMEEN
Inschrijving handelsregister
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder dossiernummer 34278806.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de kansen van (kwetsbare) kinderen en jongeren opdat zij volwaardige leden van de
maatschappij kunnen zijn en zij hun maatschappelijke- en sociale positie en toekomstperspectief kunnen
versterken, dit in de ruimste zin van het woord;
b. het (doen) stimuleren en bevorderen van de saamhorigheid, het onderling contact, de uitwisseling van
kennis, het wederzijds begrip en de acceptatie tussen ouderen en jongeren door hen samen te laten
werken aan projecten die voor beide groepen een meerwaarde hebben, dit in de ruimste zin van het woord;
c. het (doen) stimuleren van het wederzijds begrip en wederzijdse acceptatie tussen verschillende culturen
en/of culturele groepen, dit in de ruimste zin van het woord;
d. het (doen) ondersteunen van sociaal-economische ontwikkelingshulpactiviteiten en/of -projecten,
in het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en/of de verbetering van de openbare
voorzieningen, dit in de ruimste zin van het woord.
Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. subsidies, giften en donaties;
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
geregistreerd met fiscaal nummer: RSIN 818256989.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

0
39.834
39.834

0
0
0

Bestemmingsreserves
Overige reserves

0
108
108

0
0
0

Bestemmingsfondsen

37.000

0

2.726
39.834

0
0

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
€

€

2017
€

€

BATEN
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden
- Rentebaten
- Overige baten
Som der baten

11.601
0
40.240
0
0
51.841

0
0
0
0
0
0

4.000
2.322
669
6.991

0

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- Ondersteuning kappersschool
- Kosten ondersteuning door derden
- Inkopen
Werving baten
- Kosten uit eigen fondsenwerving
- Kosten uit gezamenlijke acties
- Kosten uit acties van derden
- Rentelasten

254
0
6.289
105

0
0
0
0
0
0

6.648

0

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der lasten

1.094
14.733

0
0

Saldo van baten en lasten

37.108

0

Toevoeging/onttrekking aan:
Exploitatie
boekjaar
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Exploitatie
boekjaar
0
108
108

0
0
0

25.000
12.000
37.000

0
0
0

Bestemmingsfondsen
Multi Culti Cooking
Kappersschool
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen.
Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.
De grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
Belastingplicht
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Voorzover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten
die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat der baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt
in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de
bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van
baten en lasten.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en
opbrengsten uit activiteiten voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter
financiering van de eigen organisatie.
Lasten
Onder lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de
eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties
Nog te ontvangen rente

0
0
0

0
0
0

0
39.834
39.834

0
0
0

Bestemmingsreserves
Stand per aanvang boekjaar
Toevoeging/onttrekking boekjaar
Stand per 31 december

0
0
0

0
0
0

Overige reserves
Stand per aanvang boekjaar
Toevoeging/onttrekking boekjaar
Stand per 31 december

0
108
108

0
0
0

0
37.000
37.000

0
0
0

0
0
2.089
605
32
2.726

0
0
0
0
0
0

Liquide middelen
Kas
Triodos Bank NL46TRIO0338944079

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsfondsen
Stand per aanvang boekjaar
Toevoeging/onttrekking boekjaar
Stand per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Uit te betalen donaties
Uit te betalen vrijwilligersbijdrage
Uit te betalen provisie fondsenwerving
Accountants-/advieskosten
Intrest- en bankkosten
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

€

€

BATEN
Donaties en giften
Donaties en giften boekjaar

51.841

0

4.000
2.322
669
6.991

0
0
0
0

6.289
243
11
0
6.543

0
0
0
0
0

605
336
12
32
109
1.094

0
0
0

0
0
105
105

0
0
0
0

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning kappersschool
Kosten ondersteuning door derden
Inkopen

Directe wervingskosten
Provisie fondsenwerving
Marketing
Representatiekosten
Diversen

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Accountants-/advieskosten
Notariskosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Diversen

Rentebaten en -kosten
Intrest
Overige intrest en bankkosten

0
0

Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Rotterdam, 25 juni 2019
Het bestuur,

Mevrouw
A.S.J. Kamstra
(voorzitter)

Mevrouw
B.M. Jurgens
(secretaris)
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Mevrouw
F.M. Gieben
(penningmeester)
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen
in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.
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