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Aan het bestuur van:
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Stationsweg 58
9001EJ Grou

Leeuwarden, 28 mei 2020
Geacht Bestuur,
Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2019 van uw ondernemening Stichting Behoud
Erfgoed Sterke Yerke
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke te Grou
bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
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.
Verantwoordelijkheid samensteller
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. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken welke aan een accountantsverklaring of een bedoordelingsverklaring kan
worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Acento Administraties

D.F. Feenstra
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JAARREKENING
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Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Op handelsdebiteuren

0

603
0

603

Liquide middelen

1.560

462

ACTIVA

1.560

1.065
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Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Stichtingsvermogen
Overige reserves

931

628
931

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan overige verbonden partijen
Overige schulden en overlopende passiva

300
329

PASSIVA
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628
300
137

629

437

1.560

1.065

Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Winst-en-verliesrekening
2019
€

2018
€

Bruto-bedrijfsresultaat

Totaal opbrengsten
Bestedingen
Brutomarge

915
268

3.060
1.953
647

1.107

Kosten
Algemene kosten
Som der kosten

201

0
201

0

Resultaat voor financiële baten en lasten

446

1.107

Financiële baten en lasten

-143

-146

Resultaat boekjaar

303

961

-5-

Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Algemene toelichting
ACTIVITEITEN
De Stichting heeft als belangrijkste activiteit het behoud van het erfgoed opgebouwd rond het vlot Sterke Yerke.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de
schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.
De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen
volledig ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de
kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en
diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Toelichting op de balans
Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2019 nader toegelicht:

Debiteuren
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

0

603

0

603

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.560

462

1.560

462

Handelsdebiteuren
Totaal debiteuren

Liquide middelen

Liquide middelen
ING NL46INGB0006731283
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Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Stichtingsvermogen
Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
Overige reserves
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Overige mutaties

628
0
303

-333
961
0

Stand per 31 december

931

628

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden, toelichting
Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2018, geen posten met een overeengekomen looptijd
die langer is dan 1 jaar.
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

31-12-2019
€

31-12-2018
€

300

300

300

300

12
0
317

37
100
0

329

137

Schulden aan overige verbonden partijen
Rekening-courant R/C G. Schweigmann

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen bankkosten
Voortuitontvangen bijdragen
Te betalen overige kosten
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Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke, Grou

Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2019 nader toegelicht:
2019
€

2018
€

0
915

1.595
1.465

915

3.060

268

1.953

268

1.953

201

0

201

0

143

146

143

146

Totaal omzet
Baten t.b.v. SY-monument
Baten t.b.v. SY-organisatie

Inkoopwaarde
Besteed aan doelstellingen

Algemene kosten
Vergaderkosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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