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Aan

Bestuur van Stichting Battle4kids

Laakse laan 13

7207 NA Zutphen

Beste bestuursleden,

Hierbij breng ik verslag uit over het boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1. OPDRACHT

In gevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de 

balans met tellingen sluitende op €  9.717,97 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat 

van €  - 373,75 samengesteld.

2. SAMENSTELLING RAPPORT

Opdracht

Ingevolge van uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019

van Stichting Battle4kids te Zutphen samengesteld op basis van verstrekte gegevens

 en rekeningafschriften. De verantwoordelijkheid van die gegevens en voor de daarop 

gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving.
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3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt €-/- 373,75 tegenover € 2.585,10 over 2018. 

De resultaten van beide jaren kunnen alsvolgt worden samengevat:

2019 2018 Verschil

Netto omzet 31.520,30€                   25.218,96€                   6.301,34€                     

Kostprijs van de omzet -31.894,05€                 -22.633,86€                 -9.260,19€                   

Bruto omzetresultaat -373,75€                       2.585,10€                     -2.958,85€                   

BRUTOMARGE -373,75€                       2.585,10€                     -2.958,85€                   

KOSTEN

Personeelskosten -€                              -€                              -€                              

Afschrijvingen -€                              -€                              -€                              

Overige bedrijfskosten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

BEDRIJFSRESULTAAT -373,75€                       2.585,10€                     -2.958,85€                   

Financiele baten en lasten -€                              -€                              -€                              

RESULTAAT -373,75€                       2.585,10€                     -2.958,85€                   

3.2 Netto omzet en bruto omzetresultaat

De netto omzet is in 2019 met € 6301,34 toegenomen. Dit is een stijging van 25%.

In de cijfers van 2018 zijn de donaties voor 2019 vanuit "Stichting Burger Weeshuis gebr. Bakker" groot € 2.000,-  eind december 2018 aan de

de stichting Battle4kids over gemaakt. Deze donaties zijn begin 2019 overgemaakt van de stichting Battle4kids naar BATTEN toe.

Hierdoor lijkt het dat er voor 2019 een negatief resultaat is gemaakt, echter als deze € 2.000,- bij de baten van 2019 worden opgeteld wordt

het resultaat € 1.626,25 POSITIEF.

3.3 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden geanalyseerd:

Factoren waardoor het resultaat af neemt

BATEN

Donaties voor BATTEN* -3.397,50€                   

Sponsors** -550,00€                       

Ticketverkoop / T-shirt verkoop 4.526,64€                     

Fondsen 6.044,22€                     

Donaties aan stichting -334,50€                       

Credit Nota's 12,48€                          

LASTEN

Donaties aan BATTEN* -378,50€                       

Uitgaven en onkosten*** -8.490,69€                   

Credit nota's**** -391,00€                       

-2.958,85€                   

-€                              

Afname resultaat -2.958,85€                   

2019
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4 FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden

31-12-2019 31-12-2018

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 9.717,97€                     10.091,72€                  

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Immateriele vaste activa -€                               -€                               

Materiele vaste activa -€                               -€                               

Financiele vaste activa -€                               -€                               

#NAAM? #NAAM?

Werkkapitaal #NAAM? #NAAM?

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen -€                               -€                               

Liquide middelen 9.717,97€                     10.091,72€                  

9.717,97€                     10.091,72€                  

Af: kortlopende schulden -€                               

Werkkapitaal 9.717,97€                     10.091,72€                  

31 maart 2020  16 mei 2020

J.F. Schaufeli E.E.M.A. Hofmans

Penningmeester Battle4kids Voorzitter Battle4kids

16
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa -€                               -€                               

Materiële vaste activa -€                               -€                               

Vlottende activa -€                               -€                               

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa -€                               -€                               

Liquide middelen 9.717,97€                     10.091,72€                  

9.717,97€                     10.091,72€                  

PASSIVA

Stichtingsvermogen 9.717,97€                     10.091,72€                  

Kort lopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen -€                               -€                               

Overige schulden en overlopende passiva -€                               -€                               

9.717,97€                     10.091,72€                  
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2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019 2018

Netto omzet 31.520,30€                  25.218,96€                  

Kostprijs van de omzet -31.894,05€                 -22.633,86€                 

Bruto omzetresultaat -373,75€                       2.585,10€                     

Kosten

Personeelskosten -€                               -€                               

Afschrijvingen -€                               -€                               

Huisvestingskosten -€                               -€                               

Autokosten -€                               -€                               

Verkoopkosten -€                               -€                               

Algemene kosten -€                               -€                               

Bijzondere baten en lasten -€                               -€                               

-€                               -€                               

Bedrijfsresultaat -373,75€                       2.585,10€                     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -€                               -€                               

Rentelasten en soortgelijke kosten -€                               -€                               

Financiële baten en lasten -€                               -€                               

Resultaat -373,75€                       2.585,10€                     

De netto omzet is in 2019 met € 10.124,99 toegnomen. Dit is een stijging van 40%.

In de cijfers van 2018 zijn de donaties voor 2019 vanuit "Stichting Burger Weeshuis gebr. Bakker" groot € 2.000,-  eind december 2018 aan de

de stichting Battle4kids over gemaakt. Deze donaties zijn begin 2019 overgemaakt van de stichting Battle4kids naar BATTEN toe.

Hierdoor lijkt het dat er voor 2019 een negatief resultaat is gemaakt, echter als deze € 2.000,- bij de baten van 2019 worden opgeteld wordt

het resultaat € 1.626,25 POSITIEF.
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

geschiedt, voor zover 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de

balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van

elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Afschrijving

Actief

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. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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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.

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.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten

na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke

rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn

overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en

ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te

rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de

voorraden.

Bruto-omzetresultaat/Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere

externe kosten.

Afschrijvingen

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

verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

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 voor

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

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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4 TOELICHTING OP BALANS PER 12 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Immateriële vaste activa

Geen -€                               -€                               

2 Materiële vaste activa

Geen -€                               -€                               

3 Fianciele vaste activa

Geen -€                               -€                               

VLOTTENDE ACTIVA

4 Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa -€                               -€                               

-€                               -€                               

5 Liquide middelen

Rabobank 9.717,97€                     10.091,72€                  

9.717,97€                     10.091,72€                  

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

6 Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 9.717,97€                     10.091,72€                  

7 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Crediteuren -€                               -€                               

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting -€                               -€                               

Loonheffing -€                               -€                               

-€                               -€                               

Overlopende passiva

Overlopende passiva -€                               -€                               

Vakantiedagen -€                               -€                               

Reparatie- en onderhoudskosten -€                               -€                               

-€                               -€                               
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5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

De netto omzet is in 2019 met € 6301,34 toegenomen. Dit is een stijging van 25%.

In de cijfers van 2018 zijn de donaties voor 2019 vanuit "Stichting Burger Weeshuis gebr. Bakker" groot € 2.000,-  eind december 2018 aan de

de stichting Battle4kids over gemaakt. Deze donaties zijn begin 2019 overgemaakt van de stichting Battle4kids naar BATTEN toe.

Hierdoor lijkt het dat er voor 2019 een negatief resultaat is gemaakt, echter als deze € 2.000,- ook bij de baten van 2019 worden opgeteld

wordt het resultaat € 1.626,25 POSITIEF.

8 Netto omzet

geen opmerkingen

2019 2018 verschil

9 Netto omzet

Donaties voor BATTEN* 791,11€                        4.188,61€                     -3.397,50€                   

Sponsors** 5.450,00€                     6.000,00€                     -550,00€                       

Ticketverkoop / T-shirt verkoop 11.242,49€                   6.715,85€                     4.526,64€                     

Fondsen 14.024,22€                   7.980,00€                     6.044,22€                     

Donaties aan stichting -€                              334,50€                        -334,50€                       

Credit Nota's 12,48€                          -€                              12,48€                          

31.520,30€                   25.218,96€                   6.301,34€                     

10 Kostprijs van de omzet

Donaties aan BATTEN* -2.788,50€                   -2.410,00€                   -378,50€                       

Uitgaven en onkosten*** -28.629,05€                 -20.138,36€                 -8.490,69€                   

Credit nota's**** -476,50€                       -85,50€                         -391,00€                       

-31.894,05€                 -22.633,86€                 -9.260,19€                   

11 Personeelskosten

Lonen en salarissen -€                              -€                              -€                              

Sociale lasten -€                              -€                              -€                              

Overige personeelskosten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

12 Afschrijvingen

Immateriele vaste activa -€                              -€                              -€                              

Materiele vaste activa -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

13 Huisvestingskosten

Huur -€                              -€                              -€                              

Schoonmaakkosten -€                              -€                              -€                              

Kantinekosten -€                              -€                              -€                              

Overige huisvestingskosten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

14 Autokosten

Autokosten/reiskosten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

15 Verkoopkosten

Niet verder uitgewerkt -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

16 Algemene kosten

Administratiekosten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

17 Bijzondere baten en lasten

Bijzondere lasten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              
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FINANCIELE BATEN EN LASTEN

18 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              

19 Rentelasten en soortgelijke kosten

Niet verder uitgewerkt -€                              -€                              -€                              

Overige rentelasten -€                              -€                              -€                              

-€                              -€                              -€                              
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* TOELICHTING OP DE DONATIES OVER 2019

Donaties voor BATTEN gaan grotendeels ook via sponsorteams en dat geld komt niet op de rekening van de Stichting Battle4kids. Deze 

gelden voor BATTEN zijn donaties door privé personen en/of instellingen en opgehaalde gelden via statiegeldacties bij diverse 

supermarkten in Zutphen. Elk jaar doen 4 supermarkten mee om 2 maanden lang klanten de gelegenheid te bieden om statiegeld

opbrengsten te doneren aan de ziekte BATTEN.

** TOELICHTING OP SPONSORS OVER 2019

Sponsors zijn financieel afgenomen maar in natura toegenomen. Dit is voor ons als stichting goud waard en levert een besparing op de 

begrotingen van onze evenementen.  Ticketverkoop is gegroeid omdat het aantal deelnemers aan de Buddyrun in Zutphen is verdubbeld 

en dit geldt ook voor de gehandicapte deelnemers. Hieruit concluderen wij dat de Buddyrun een succes is, waaraan iedereen graag wil 

meedoen. De gelden van de fondsen zijn verdubbeld en door spreiding over verscheidene fondsen met ook andere doelen om het geld 

te besteden maakt het voor de Stichting mogelijk om actief te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Hierdoor loopt de Stichting geen risico

om het evenement te moeten afblazen omdat de lasten niet gedragen kunnen worden.

*** TOELICHTING OP UITGAVEN EN ONKOSTEN OVER 2019

De kosten van de Buddyrun zijn gestegen omdat het gehandicaptenparcours verder is geïntegreerd met het reguliere parcours waardoor

er meer aanpassingen nodig waren in het parcours en hierdoor € 4000,-- (afgerond) meer is uitgegeven. Daarom streeft de stichting 

ernaar om in 2020 hindernissen te gaan aanschaffen. Bovendien zijn er vlak voor de Buddyrun extra uitgaven gedaan in verband met 

de hitte van € 1050,-- (afgerond) om er zo voor te kunnen zorgen dat er voldoende waterhindernissen en bevoorrading was - voor vooral 

de gehandicapte deelnemers- en hierdoor het evenement gewoon verantwoord kon doorgaan. Eveneens nemen de opslagkosten toe 

en leveren niet alle leveranciers hun diensten of goederen tegen kostprijs.

**** TOELICHTING OP CREDIT NOTA'S OVER 2019

Credit nota’s uit is een post waarbij de gehandicapte deelnemer gratis heeft deelgenomen nadat hen is aangeboden om hun 

gekochte ticket om te zetten in een gratis ticket en zo zijn er ook andere deelnemers gekomen via bijzondere scholen. De Stichting 

heeft het voornemen dit middel meer te gaan inzetten zodra de begrotingen van de Buddyruns dit toelaten.
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