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Geachte heer, mevrouw,
1.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Vromen-Gravelijn Stichting te Doetinchem is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2017 respectievelijk 31 december 2018 en de winst- en-verliesrekening over 2017 respectievelijk
2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Vromen-Gravelijn Stichting. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

2.

2.

ALGEMEEN

2.1 Doel van de stichting
Artikel 2 van de statuten van de Stichting luidt:
"het verstrekken van financiële steun aan particulieren woonachtig in de Gemeente Doetinchem,
die in behoeftige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken en voorts al wat hiermee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord."
2.2 Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9 van de statuten van de Stichting luidt:
"het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar."
Hoogachtend,
Stolwijk Kelderman

w.g. G.A.G. Stolwijk RA

VROMEN-GRAVELIJN STICHTING, DOETINCHEM
3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 RESPECTIEVELIJK 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Verwijzing

2018

2017

€

€

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Liquide middelen

3.3.2

97.936

211.582

-

108.128

608

206.064

212.190

3.

Verwijzing

Eigen vermogen

3.3.3

2018

2017

€

€
206.064

212.190

206.064

212.190

4.
VROMEN-GRAVELIJN STICHTING, DOETINCHEM
3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 EN 2018
Verwijzing

2018

2017

€

€

€

€

Baten
Dividend
Koerswinst

3.4.2

-

276
165
-

441

Lasten
Koersverlies
Verstrekkingen aan derden
Administratie- en accountant
Kosten bank en beleggen
Organisatiekosten

Nadelig saldo

3.4.2

4.120
925
797
284

637
227
417
243
6.126

1.524

-6.126

-1.083

5.
VROMEN-GRAVELIJN STICHTING, DOETINCHEM
3.3 TOELICHTING OP DE BALANS
3.3.1 Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen hun nominale bedragen tenzij anders is aangegeven
in navolgende toelichting.
3.3.2 Financiële vaste activa

Part. ABN AMRO-euro obligatiefonds
ABN AMRO Profielfonds 3

2018

2017

€

€
97.936

211.582
-

97.936

211.582

Stand 1 januari
Nadelig saldo staat van baten en lasten

212.190
-6.126

213.273
-1.083

Stand 31 december

206.064

212.190

De waardering is conform een opgave van de ABN AMRO-bank
3.3.3 Eigen vermogen

Artikel 3 van de statuten van de Stichting luidt:
a.) het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- het Stichtingskapitaal;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
- andere verkrijgingen en baten.
b.) uitkeringen in de zin van artikel 2 geschieden uit de jaarlijkse inkomsten van de Stichting;
uitkeringen ten laste van het vermogen van de Stichting zijn slechts mogelijk voorzover
het vermogen van de Stichting niet daalt beneden een waarde van € 113.445.
Derhalve is van het eigen vermogen per 31 december 2018 in principe een bedrag á € 206.064 € 113.445 = € 92.619 beschikbaar voor uitkeringen in de zin van artikel 2 van de statuten van
de Stichting tenzij met algemene stemmen anders wordt besloten in een vergadering waarin alle
bestuursleden aanwezig zijn (zonder dat er sprake is van een vacature in het bestuur).

6.
VROMEN-GRAVELIJN STICHTING, DOETINCHEM
3.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3.4.1 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Als baten zijn opgenomen de renten (c.q. uitkeringen) van beleggingen. De lasten zijn
toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben.
3.4.2 Koersresultaten
Als volgt te specificeren:
Waarde (-ontwikkeling) part. ABN AMRO-euro obligatiefonds
Stuks

2017
Per 1 januari 2017
Verkoop
Aankoop

Bedrag

€
1.988,6633
-18,8081
2,5709

213.145
-2.004
276

1.972,4261
Tegen mutatiewaarde en/of beginwaarde
Waarde per 31 december 2017

211.417
211.582

Koerswinst 2017

-165

2018
Per 1 januari 2018
Verkoop
Koersverlies

1.972,4261
-1.972,4261
(A)

211.582
-209.526
2.056

ABN AMRO profielfonds 3
Aankoop
Waarde per 31 december 2018

100.000
97.936

Koerverlies

(B)

2.064

Koersverlies 2018

(A + B)

4.120

