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Referentie: 46JR2019

Stichting Rapid Relief Team 
Honderdland 211
2676LV Maasdijk

Mijnsheerenland, 7 augustus 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte heer Burk,

1.1  Samenstellingsverklaring van de administrateur

Hoogachtend,

Add Control

Myriam Sakko MBA

administrateur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Rapid Relief Team te Westland is door ons samengesteld op basis van de van

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening over 2019 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".

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 Rapid Relief Team.

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.

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.
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2.  JAARREKENING



Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 1.295

1.295

Vlottende activa

Liquide middelen 6.807

Totaal activazijde 8.102

31 december 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 7 augustus 2020
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Overige reserves 7.204

7.204

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 898

898

Totaal passivazijde 8.102

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 7 augustus 2020

31 december 2019
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.2  Winst- en verliesrekening over 2019

€ €

Netto-omzet 13.302

Inkoopwaarde van de omzet 3.616

Bruto bedrijfsresultaat 9.686

Overige bedrijfskosten 2.482

Som der kosten 2.482

Resultaat 7.204

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 7 augustus 2020

2019
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

ij  v-

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Rapid Relief Team, statutair gevestigd te Westland, bestaan voornamelijk uit:

- de stichting heeft ten doel het verlichten van armoede, ziekte, lijden, nood, tegenslag, onbekwaamheid, 
behoeftigheid of hulpeloosheid waarvan bekend is dat die medelijden of mededogen in de maatschappij 
oproept en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Honderdland 211 te Maasdijk. RRT is een 
charitatieve instelling en een verzoek tot erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in 
behandeling bij de Belastingdienst, eenheid Eindhoven

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Rapid Relief Team, statutair gevestigd te Westland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 75506114.

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.

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. In deze jaarrekening is vergelijking niet mogelijk omdat de stichting is 
opgericht op 1 augustus 2019.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende 
toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een 
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt 
als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening 
wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 
vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en 
de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingspr  s an de grond.8 -



Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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

afdekkingsinstrument.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

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.

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.
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Activeren van rentelasten

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.

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een

aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren

rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen

leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van

het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Totaal 2019

€ €

Investeringen 1.295 1.295

Mutaties 2019 1.295 1.295

Aanschafwaarde 1.295 1.295

Boekwaarde per 31 december 1.295 1.295

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rekening courant bank 6.807

Kruisposten -

6.807

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari -

Uit voorstel resultaatbestemming 7.204

Stand per 31 december 7.204

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 898
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Stichting Rapid Relief Team te Maasdijk

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019

€

Netto-omzet

Donaties 13.302

Inkoopwaarde van de omzet

Kosten evenementen 3.616

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 1.540

Kantoorkosten 50

Algemene kosten 892

2.482

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.540

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 50

Algemene kosten
Advieskosten 869

Bankkosten 23

892

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0% gestegen.
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