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ALGEMEEN



Aan het bestuur van

Stichting Dentalcare Everywhere

Koetsierbaan 315

1315 ST ALMERE

Haarlem, 17 september 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Dentalcare Everywhere te Almere

bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met bijbehorende

toelichting samengesteld.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit

kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden 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 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 in overeenstemming

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop met dit rapport aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van een nadere toelichting gaarne bereid,

Hoogachtend,

S. Dik
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Vervoermiddelen 29.175 6.800

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 1.461 1.730

30.636 8.530

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN (2)

Stichtingsvermogen 30.636 8.530

30.636 8.530
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€ €

2016

€ €

OPBRENGSTEN

Ontvangen donaties 30.300 -

KOSTEN

Afschrijvingen (3) 2.625 -

Overige bedrijfskosten (4) 5.116 1.361

7.741 1.361

Bedrijfsresultaat 22.559 1.361-/-

Financiële baten en lasten 453-/- 300-/-

Resultaat 22.106 1.661-/-

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening - -

RESULTAAT 22.106 1.661-/-

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

2016

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 22.559 1.361-/-

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 2.625 -

Veranderingen in het werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 25.184 1.361-/-

Rentelasten 453-/- 300-/-

Mutatie geldmiddelen 24.731 1.661-/-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 25.000-/- -

Mutatie geldmiddelen 269-/- 1.661-/-

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord

in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

Stichting Dentalcare Everywhere, gevestigd te Almere (geregistreerd onder KvK-nummer 32121619),

heeft als belangrijkste doelstelling: Het verlenen van tandheelkundige zorg en daaruit voortvloeiende

humanitaire hulp op plaatsen en in gebieden die verstoken zijn van deze zorg en/of hulp.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar 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.

Brutobedrijfsresultaat/Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de

overige bedrijfsopbrengsten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen

voorzover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

boekwaarde

01-01-2017

€

investeringen

2017

€

afschrij-

vingen 2017

€

boekwaarde

31-12-2017

€

1. Materiële vaste activa

Vervoermiddelen 6.800 25.000 2.625-/- 29.175

oorspronkelijke

aanschafwaarde

€

cumulatieve

afschrijvingen

€

boekwaarde

31-12-2017

€

Vervoermiddelen 93.089 63.914-/- 29.175

Afschrijvingspercentages

De gehanteerde afschrijvingspercentages luiden als volgt:

Vervoermiddelen 15%

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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PASSIVA

2. EIGEN VERMOGEN

2017

€

2016

€

Stichtingsvermogen

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 8.530 10.191

Resultaatbestemming boekjaar 22.106 1.661-/-

Stand per 31 december 30.636 8.530

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

2017

€

2016

€

3. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 2.625 -

4. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 29 -

Autokosten 5.087 1.296

Algemene kosten - 65

5.116 1.361

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 29 -

Autokosten

Brandstoffen 1.416 346

Reparaties en onderhoud 1.178 -

Verzekering 425 910

Motorrijtuigenbelasting 1.879 40

Overige autokosten 189 -

5.087 1.296

Algemene kosten

Kleine aanschaffingen - 66

Overige algemene kosten - 1-/-

- 65

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 453 300

Stichting Dentalcare Everywhere te Almere
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