
RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2019 

STICHTING STRAATNIEUWS UTRECHT 

Samengesteld door Stichting Straatnieuws Utrecht 
in samenwerking met Cooster Bilthoven B.V. 

De samenstelverklaring is afgegeven door 
Cooster Bitlhoven B. V. d.d. 23 juni 2020 



Stichting Straatnieuws Utrecht 
Kon. Wilhelminalaan 6 
3527 LD Utrecht 

Bilthoven, 23 juni 2020 

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een samenstellings 
verklaring. 



STICHT/NG STRAA TNIEUWS UTRECHT 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

2019 2018 

Vaste activa 
Materiele vaste activa € 500 € 750 

Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa € 7.043 € 3.968 
Liquide middelen € 23.985 € 52.911 

€ 31.029 € 56.879 

Totaal activa € 31.529 € 57.629 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Stichtingsvermogen € 10.011 € 28.115 
Bestemmingsreserve € 6.905 € 6.905 

€ 16.916 € 35.020 

Kortlopende schulden 
Belastingen € 3.873 € 4.713 
Overlopende passiva € 10.740 € 17.896 

€ 14.613 € 22.609 

Totaal passiva € 31.529 € 57.629 



STICHTING STRAA TNIEUWS UTRECHT 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

2019 2018 

OMZET 

Exploitatieresultaat producties € 39.354 € 53.391 

Overige inkomsten € 31.101 € 27.954 

Bruto bedrijfsresultaat € 70.455 € 81.345 

KOSTEN 

Personeelskosten € 56.542 € 55.991 
Huisvestiogskosten € 13.580 € 14.991 
Kantoorkosten € 4.941 € 4.738 
Algemene kosten € 13.275 € 12.759 
Afschrijvingen € 250 € 435 

€ 88.588 € 88.913 

Bedrijfsresultaat € 18.133- € 7.568- 

Financiële baten en lasten € 29 € 72- 

Netto resultaat € 18.104- € 7.640- 



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Straatnieuws Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht bestaan in 
hoofdzaak uit: 
- Het vervaardigen en/of uitgeven van periodieken; het bevorderen van de bewustwording van 
de problematiek van thuis- en daklozen in het bijzonder en werklozen in het algemeen en 
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

Adres van de rechtspersoon 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Straatnieuws Utrecht is feitelijk gevestigd op Kon. Wilhelminalaan 6, 3527 LD te 
Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55630480. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Algemene grondslagen 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
venneld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Financiele instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. 



Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uít 
kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is gevormd door het bestuur voor de te verwachten algemene kosten 
en de kosten ter dekking van de naar alle waarschijnlijkheid niet te innen vordering van de 
oud-penningmeester en de daarij behorende kosten. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. 



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemene grondslagen voor de bepaling van bet resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als bet verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestati es en de lasten over bet jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in bet 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Baten 
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende goederen en 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Som der bedrijfslasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Som der financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden 
betaalde interest. 



STICHTING STRAA TNIEUWS UTRECHT 

TOELICHTING OP DE BALANS 

2019 2018 
Vaste activa 

lnventaris 
Aanschafwaarde € 8.124 
Investering 2019 € 

€ 8.124 
Afschrijvingen tim 2018 € 7.374- 
Boekwaarde per 1 j anuari 2019 € 750 
Afschrijvingen 2019 € 250 
Boekwaarde per 31 december 2019 € 500 € 750 

VJottende activa 

Vorderingen en overloQende activa 
Borg verhuurder Portaal € 2.250 € 2.250 
Borg Z! inzake Stoep € 500 € 
Debiteuren € 2.400 € 
Vooruitbetaalde vormgeving Blik € 450 
Nog terug te ontvangen energiekosten € 1.183 € 
Nog terug te ontvangen energiebelasting € 257 € 454 
Nog te ontvangen rentebaten € 3 € 4 

€ 7.043 € 3.968 

Liquide middelen 
Rabobank € 985 € 909 
Rabobank Spaarrekening € 23.000 € 52.000 
Kasmiddelen € o € I 

€ 23.985 € 52.911 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari 2019 € 28.115 
Resultaat 2019 € 18.104- 
Stand per3 l december 2018 € JO.Oll € 28.115 

Reserve 

Bestemmingsreserve € 6.905 € 6.905 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Belastingen 
Afte dragea loonheffing € 3.288 € 4.358 
Afte dragen omzetbelasting € 585 € 355 

€ 3.873 € 4.713 



STICHT/NG STRAA TNIEUWS UTRECHT 

TOELICHTING OP DE BALANS 

2019 2018 
Overlopende passiva 
Nog te betaten bankkosten € 111 € 135 
Nog te betaten pensioenpremie € 147 € 124 
Crediteuren € 2.143 € 4.287 
Nog te betaJen energiekosten € €· 12 
Nog te betalen huur Oudegracht 24 € 4.140 € 527 
Nog te betaten water € € 108 
Nog te betaJen administratiekosten € 1.500 € 1.530 
Nog te betaten redactiekosten € € 266 
Nog te betaten vonngeving € € 480 
V ooruitontvangen projectkosten Klinker Breed € 2.699 € 10.427 

€ 10.740 € 17.896 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaßing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Hetjaarlijks bedrag met derden aangegane verhuurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt 
eind 2019 € 12.200 per jaar. De huurverplichting aan de Oudegracht 224 te Utrecht is per 
31 oktober 2018 eenzijdig beëindigd. De betaalverpliching ad € 9 .800 is tot 31 december 2019. 
De huurverplichting aan de Koningin Wilhelminalaan 6 te Utrecht bedraagt € 2.400 per jaar. 
De huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegging. 

Voorstel resultaatbestemming 
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: 
Het tekort over 2019 van€ 18.104 wordt geheel onttrokken aan het stichtingsvermogen. 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2019 van de stichting verwerkt. 



STICHTJNG STRAA TNIEUWS UTRECHT 

TOELICHTING OP DE STAAT V AN BATEN EN LASTEN 

2019 2019 201& 

Omzet 

Ex1:1loitatieresultaat [1roducties 
Opbrengst krant € 68.829 € 90.419 
Drukkosten € 11.756- € 12.348- 
Kosten vonngeving € 8.700- € 8.370- 
Redactiekosten € 9.019- € 16.333- 
Tassenverkoop € € 22 

€ 39.354 € 53.391 

Overige inkomsten 
Giften € 5.420 € 2.254 
Donaties € 150 € 150 
Vrienden € 3.410 € 2.950 
Rentebaten € 3 € 4 
Advertentieopbrengsten € 22.118 € 22.595 

€ 31.101 € 27.954 

Kosten 

Personeelskosten 
Salarissen € 29.616 € 37.910 
Sociale lasten € 5.627 € 7.303 
Pensioenlasten € 2.673 € 3.531 
Werk door derden € 12.714 € 1.059 
Vrijwilligersvergoeding distributie € 5.514 € 5.&27 
Reiskosten vrijwilligers € 92 € 360 
Overige vrijwilligerskosten € 62 
Overige personeelskosten € 245 € 

€ 56.542 € 55.991 

Huisvestingskosten 
Huur Oudegracht € 9.800 € 9.&18 
Huur Koningin Wilhelminalaan € 2.400 
Gas en elektra € 102- € 1.605 
Water en waterschapsbelasting € 29 € 156 
Onderhoud en reiniging € € 381 
Gemeentelijke belastingen € 729 € 681 
Inboedelverzekering € 258 € 279 
Kantinekosten € 474 € 708 
Onvoorzien € 8- € 1.363 

€ 13.580 € 14.991 



STICHT/NG STRAA TNIEUWS UTRECHT 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2019 2018 

Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden € 237 € 340 
Telefoonkosten € 432 € 516 
Internetkosten € 57 € 50 
Accountants- en administratiekosten € 2.175 € 2.081 
V rijwilligersvergoeding € 2.040 € 1.750 

€ 4.941 € 4.738 

Algemene kosten 
Representatie en attenties € 389 € 267 
Vakliteratuur en abonnementen € 399 € 355 
Contributies en heffingen € 354 € 
Onderhoud apparatuur € 105 
Aansprakelijkheidsverzekering € 165 € 150 
Verschil waarde en verzekeringsuitkering gestolen E-bike € -185 
Bestuurskosten € 500 € 484 
Publiciteit en promotie € 10.869 € 10.799 
Bankkosten € 680 € 704 

€ 13.275 € 12.759 

Afschrijvingen 
Inventaris € 250 € 435 

Financiële baten en lasten 
Kasverschil len € 29 
Afrondingsverschillen belastingdienst € 

€ 29 € -72 

Voor akkoord: 

Secretaris 
J. Karens 

Penningmeester 
G.J. van de Wal 



Overige gegevens 



CO®STER 
coaching accountants 

Stichting Straatnieuws Utrecht 
Kon. Wilhelminalaan 6 
3527 LD Utrecht 

Bilthoven, 23 juni 2020 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Straatnieuws Utrecht te Utrecht is door ons sa_mengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019, met de daarbij horende toelichting. 
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstelJingsopdracht 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. 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 infonnatie 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 Stichting Straatnieuws Utrecht. 

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. 

Bilthoven,23juni2020 

Cooster Bilthoven B.V. • Soestdijkseweg Zuid 280 • 3721 AK • Bilthoven T (030) 6369696 • Kvk 53803418 • E info@cooster.nl • www.cooster.nl 




