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Aan het bestuur van

Stichting midwives4mothers  

Mercatorlaan 1200  

3528 BL Utrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

3572 JA 13 september 2019

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting midwives4mothers te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten

lasten over 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

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1, Kleine organisaties-zonder-winststreven. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting midwives4mothers.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.



 

 

 

Leiden, 13 september 2019

Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs

drs. J.E.C. van Arkel RA 

              

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting midwives4mothers bestaan voornamelijk uit het wereldwijd bekendheid geven

aan mortaliteit en morbiditeit van moeder en kind rondom zwangerschap.

2.2                Bestuur

Per rapporteringsdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- L.C. Rentes, voorzitter

- G.A. Miedema, penningmeester

- N.H.G. Jonker, secretaris

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van het verlies)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Website 11.495 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 37.917 4.517

Liquide middelen  (3) 55.354 99.087

 93.271 103.604

 104.766 103.604

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 61.041 45.617

Bestemming resultaat -1.137 15.424

59.904 61.041

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 5.607 4.408

Overlopende passiva 39.255 38.155

44.862 42.563

 104.766 103.604

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

Baten

Inkomsten  (6) 98.496 101.879

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling  (7) 23.994 25.000

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (8) 41.689 30.544

Afschrijvingen  (9) 605 -

Kantoorlasten  (10) 403 617

Verkooplasten  (11) 29.915 18.231

Algemene lasten  (12) 2.432 11.533

Diverse baten en lasten  (13) 167 78

75.211 61.003

Saldo voor financiële baten en lasten -709 15.876

Financiële baten en lasten  (14) -428 -452

Saldo -1.137 15.424

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting midwives4mothers (geregistreerd onder KvK-nummer 50622994) is feitelijk gevestigd op

Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1, Kleine

organisaties-zonder-winststreven.

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.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2018 geen werknemers in dienst.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er

wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het

actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare

waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,

wordt verwezen naar paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De onderneming beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-

verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger

gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief

zou zijn verantwoord. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

 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 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.

Inkomsten

Onder inkomsten 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.

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

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.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Website

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 -

Investeringen 12.100

Afschrijvingen -605

Boekwaarde per 31 december 2018 11.495

Verkrijgingsprijs 12.100

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -605

Boekwaarde per 31 december 2018 11.495

Afschrijvingspercentages

%

Website  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 32.915 4.465

Overlopende activa 5.002 52

37.917 4.517

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Rekening-courant KNOV 7.912 4.465

Te ontvangen rente 3 -

Te ontvangen donaties 25.000 -

32.915 4.465

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten website 66 52

Automatiseringskosten 66 -

Vooruitbetaalde projectkosten 4.870 -

5.002 52

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 55.333 98.963

Kas 21 124

55.354 99.087

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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PASSIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

4. Eigen vermogen

Algemene reserve 61.041 45.617

Bestemming resultaat -1.137 15.424

59.904 61.041

5. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 5.607 4.408

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 39.255 38.155

Overlopende passiva

Accountantskosten 787 787

Twinning Project 38.468 37.368

39.255 38.155

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

6. Inkomsten

Sponsoring 50.295 50.000

Bijdrage/donaties sokjes/mutsjes en boekjes 35 750

Opbrengsten Marikenloop 2.072 6.436

Donaties 45.177 44.693

Bijdragen ICM 917 -

98.496 101.879

Besteed aan de doelstellingen

7. Doelstelling

Twinning project - 25.000

Ondersteuning Projecten 13.679 -

Subsidies 8.000 -

Workshops 2.315 -

23.994 25.000

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen 41.419 30.160

Overige personeelslasten 270 384

41.689 30.544

Lonen en salarissen

Doorbelaste personeelskosten 41.419 30.160

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Website 605 -

Overige bedrijfslasten

10. Kantoorlasten

Kosten website 306 406

Telefoon 67 -

Contributies en abonnementen 30 211

403 617

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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 Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

11. Verkooplasten

Representatielasten 1.158 115

Reis- en verblijflasten 16.236 11.013

Uitgaande vrachtlasten 573 -

Reis- en verblijfkosten (deelnemers) 11.948 853

Projecten deelnemers - 250

Kosten ICM - 6.000

29.915 18.231

12. Algemene lasten

Accountantslasten 1.462 2.210

Vergaderlokaties - 522

Vergaderlokaties consumpties - 255

Diensten derden (extern ingehuurd) - 3.921

Externe deskundige Marokko - 4.380

Overige algemene lasten 970 245

2.432 11.533

13. Diverse baten en lasten

Betalingsverschillen 167 78

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30 14

Rentelasten en soortgelijke lasten -458 -466

-428 -452

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente 30 14

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -458 -466

Stichting midwives4mothers te Utrecht
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