Stichting de Feniks
gevestigd te Veenendaal
Rapport inzake de jaarstukken 2018
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Aan het bestuur van
Stichting de Feniks
Veenendaal

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 2.449 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 3.372,
gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.
Algemeen
Oprichting en zetel
De stichting is opgericht bij akte de datum 13 november 2014 en is statutair gevestigd te Veenendaal.
Directie
De directie wordt gevoerd door de heer A. Willemsen en mevrouw O. Brons- van Roekel.
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio KVK onder nummer 61914452.
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Balans per 31 december 2018
(na verwerking van het verlies)
31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

2.449

1.534
3.786
2.449

5.320

2.449

5.320
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31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

1.673

5.045

776

275

2.449

5.320

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva
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Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten

Opbrengsten

18.497

22.892

Som van de geworven baten

18.497

22.892

20.266

22.959

1.534

644

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-3.303
-69

-711
-79

Saldo

-3.372

-790

-3.372

-790

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten leer- en werktrajecten
Kosten van beheer en administratie
Overige bedrijfslasten

Resultaatbestemming
Overige reserves
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens 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 anders vermeld.
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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting de Feniks bestaan voornamelijk uit het opleiden en bieden van begeleiding voor
jongeren die vanwege een leerbeperking of andere sociale omstandigheden buiten de maatschappij dreigen
te raken, om zodoende meer kansen voor deze kwetsbare doelgroep te creëren.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de rest van de wereld zijn er verregaande maatregelen
getroffen door de Nederlandse overheid om de verspreiding van het virus over een langere periode uit te
spreiden.
Er vinden geen actiteiten plaatst in de stichting, derhalve is er geen reden om discontinuïteit te verwachten.
Op dit moment worden de maatregelen door de Nederlandse overheid stapje voor stapje versoepeld, maar
het is nog niet te voorzien of deze versoepeling een blijvend karakter zal hebben en wat voor een impact dit
zal gaan hebben op Stichting de Feniks Er is onzekerheid over wat de uiteindelijke economische impact van
het coronavirus zal zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Opbrengsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum 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.

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 rentelasten
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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Debiteuren
Debiteuren

-

1.534

2.110
339

3.447
339

2.449

3.786

1.673

5.045

1.673

5.045

Liquide middelen
RegioBank NL44 RBRB 0916 7779 60
Kas

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves

2018

2017

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

5.045
-3.372

5.835
-790

1.673

5.045
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Overlopende passiva groep 7 sub 2

1
775

275

776

275
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Opbrengsten
Leer- en werktrajecten

18.497

22.892

18.074
303
1.889
-

21.173
1.119
339
328

20.266

22.959

Besteed aan de doelstellingen
Kosten leer- en werktrajecten
Inkoop begeleiding
Opleidingskosten
Kilometervergoeding
Werkkleding

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2018: 109,6 %
2017: 100,3 %
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2018: 93,0 %
2017: 97,3 %
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

53
981
500

33
611
-

1.534

644

53

33

981
-

55
525
31

981

611

500

-

Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Verkooplasten
Reklame- en advertentielasten
Representatielasten
Relatiegeschenken

Algemene lasten
Administratielasten
Financiële baten en lasten
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Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en bankkosten

69

79
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Overige toelichting
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Nederland en de rest van de wereld is geconfronteerd met het coronavirus.
Niemand kan overzien welke impact dit zal hebben en welke maatregelen er verder nog genomen gaan
worden om de verspreiding van het virus over een langere periode uit te spreiden.
Ten aanzien van de impact van het coronavirus en de huidige situatie van Stichting de Feniks wordt
verwezen naar de continuïteitsveronderstelling welke is opgenomen onder de grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Het resultaat werd onttrokken aan de overige reserves.
Verwerking van het verlies 2018
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 3.372 over 2018 in mindering gebracht op de
bestemmingsreserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

- 13 -

Ondertekening bestuur voor akkoord

Veenendaal, 26 juni 2019

O. Brons- van Roekel

Stichting de Feniks, Veenendaal

Overige gegevens
Accountantscontrole
Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393
lid 1 BW.
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