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Stichting Oisterwijk Centraal
Het bestuur
5061 ZC OISTERWIJK

Referentie: 998-2018
Betreft:
jaarrekening 2018

Oisterwijk, 10 mei 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Parel Administratie & Advies

H.F.M. Pouwels-van Straalen
Kantoorhouder
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2. JAARREKENING

Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

2.250

1.423
2.250

1.423

Liquide middelen

4.548

8.282

Totaal activazijde

6.798

9.705

Oisterwijk, 10 mei 2019
Stichting Oisterwijk Centraal

N. van Wijk, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester
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Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Eigen vermogen
Kapitaal

-12.667

-12.997
-12.667

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

15.389
4.076

Totaal passivazijde

-12.997

2.468
20.234
19.465

22.702

6.798

9.705

Oisterwijk, 10 mei 2019
Stichting Oisterwijk Centraal

N. van Wijk, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester
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Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.2 Winst- en verliesrekening over 2018
2018
€
Inkomsten SOC activiteiten
Inkomsten OiB activiteiten

€

35.639
84.470

€

36.326
12.095
120.109
120.109

Bruto bedrijfsresultaat
Uitgaven SOC activiteiten
Uitgaven OiB activiteiten
Som der kosten

2017
€

32.777
87.002

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten

-

Bijzondere baten
Som der bijzondere baten en lasten

-

48.421
48.421
44.714
26.385

119.779

71.099

330

-22.678
23

-

Resultaat

23
8.421

-

8.421

330

-14.234

Oisterwijk, 10 mei 2019
Stichting Oisterwijk Centraal

N. van Wijk, voorzitter

C. Pouwels, penningmeester
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Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Oisterwijk Centraal, statutair gevestigd te Oisterwijk, bestaan voornamelijk uit:
Het stimuleren, activeren en begeleiden van activiteiten en diensten voor burgers van met name de
gemeente Oisterwijk op het brede terrein van welzijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Waterhoefweg 97 te Oisterwijk.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Oisterwijk Centraal, statutair gevestigd te Oisterwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 63785307.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Oisterwijk Centraal 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.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld
in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving van toepassing.
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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
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.
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Stichting Oisterwijk Centraal te Oisterwijk
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van
korter dan 1 jaar.
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
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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.
<Toelichting>
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