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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Talenting Foundation
t.a.v. het bestuur
Zwanenwater 15
2751 CX MOERKAPELLE

Bodegraven, 22 juli 2019
Betreft:

jaarrekening 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Talenting Foundation te Moerkapelle is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en
verliesrekening 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 de in Nederland algemeen aanvaardbare
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 Stichting Talenting Foundation.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Koster accountants bv

L. Koster AA
Accountant

Stichting Talenting Foundation

Pagina 4 van 20

1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 4 juli 2018 werd de stichting Stichting Talenting Foundation per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72096756.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Talenting Foundation wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1. Het ondersteunen van sociaal en/of financieel-economisch kwetsbare groepen en/of gebieden en deze
groepen en/of gebieden duurzaam te verbeteren op het gebied van weerbaarheid, welzijn en welvaart, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kanzijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door financiering en begeleiding van projecten
met inbreng van kennis en ondernemingszin.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- H. Paul (voorzitter)
- A.E. Sloof (secretaris)
- S.G. van Aalst (penningmeester)
- G.W. Sloof (bestuurder)
VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.
Richtlijnen fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
instellingen". Doel van deze richtlijnen is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de
gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2018
€
Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Stichting Talenting Foundation

%

305.000
286.000
19.000

100,0%
93,8%
6,2%

180
2.014
2.194

0,1%
0,7%
0,8%

16.806

5,4%

-26
-26

0,0%
0,0%

16.780

5,4%

Pagina 6 van 20

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

[1]

18.030

Totaal activazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019

18.030

Stichting Talenting Foundation
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2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2018
€
€

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

16.780
16.780

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

[2]
1.250
1.250
18.030

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018
€
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

305.000
305.000

Verstrekte giften
Activiteitenlasten

286.000
286.000
19.000

Bruto exploitatieresultaat
Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

[3]

16.806

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

[4]

-26
-26
16.780

16.780

Resultaat
Bestemming resultaat:
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019

2.194
2.194

16.780
16.780
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

16.806
1.250
1.250
18.056

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-26

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten

-26
18.030

Mutatie geldmiddelen

18.030

Toelichting op de geldmiddelen
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

18.030
18.030

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Talenting Foundation, statutair gevestigd te Moerkapelle, bestaan voornamelijk
uit:
- Het ondersteunen van sociaal en/of financieel-economisch kwetsbare groepen en/of gebieden duurzaam te
verbeteren op het gebied van weerbaarheid, welzijn en welvaart.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Talenting Foundation, statutair gevestigd te Moerkapelle is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 72096756.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Talenting Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom
uit financieringsactiviteiten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€
Liquide middelen [1]
Rabobank, rekening courant

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019

18.030

Stichting Talenting Foundation
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2018
€
Overige reserves
Stand per 4 juli
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

16.780
16.780

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 16.780.
KORTLOPENDE SCHULDEN [2]
31-12-2018
€
Overlopende passiva
Reservering accountant

1.250

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voor zover bekend zijn er geen rechten of verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€
Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en donaties

305.000

Verstrekte giften
MAF Nederland
ZOA
Woord en Daad, Job Booster Tsjaad
House of Hope
Stichting Gevangenenzorg Nederland
Woord en Daad INCE project Nepal
Stichting De Haven

10.000
10.000
70.000
30.000
60.000
70.000
36.000
286.000

Overige bedrijfskosten [3]
Kantoorkosten
Algemene kosten

180
2.014
2.194

Kantoorkosten
Kosten automatisering (website)

180

Algemene kosten
Accountantskosten
Reiskosten
Oprichtingskosten
Overige algemene kosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019

1.250
30
684
50
2.014
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten [4]
Bankkosten en provisie

26

Gebeurtenissen na balansdatum
Voor zover bekend hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op het
beeld van de jaarrekening.

Moerkapelle, 22 juli 2019
Stichting Talenting Foundation

H. Paul (voorzitter)

A.E. Sloof (secretaris)

S.G. van Aalst (penningmeester)

G.W. Sloof (bestuurder)

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 22 juli 2019
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3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
Rapportdatum: 22 juli 2019
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