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Stichting Vrije Christelijke School Westerlee

's-Gravenzande

Aan de directie van:

 

Stichting Vrije Christelijke School Westerlee

Galgeweg 57

2671MT  's-Gravenzande

Monster 30 juni 2014

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening van de Stichting Vrije Christelijke School

Westerlee te 's-Gravenzande samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens voor de daarop

gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

 

Hoogachtend,

 

 

J. Suurmond
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Stichting Vrije Christelijke School Westerlee
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Resultaatsvergelijking  

 

Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2013 € 15.324 (2012: € 34.681).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2013 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

winst-en-verliesrekening over 2013 met ter vergelijking de winst-en-verliesrekening over 2012.

Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 

 

  2013  2012

Baten 339.655 100,0% 327.570 100,0%

Inkopen -28.196 -8,3% -18.012 -5,5%

Brutomarge  311.459 91,7% 309.558 94,5%

  

Totaal opbrengsten  311.459 91,7% 309.558 94,5%

  

Personeelskosten 234.712 69,1% 216.794 66,2%

Afschrijvingen 590 0,2% 590 0,2%

Huisvesting 38.467 11,3% 32.815 10,0%

Kantoorkosten 8.034 2,4% 13.986 4,3%

Algemene kosten 16.469 4,8% 13.266 4,0%

Totaal kosten  298.272 87,8% 277.451 84,7%

  

Bedrijfsresultaat  13.187 3,9% 32.107 9,8%

  

Financiële baten & lasten 2.137 0,6% 2.574 0,8%

    

Resultaat 15.324 4,5% 34.681 10,6%

    

Belastingen resultaat 0 0,0% 0 0,0%

    

Netto resultaat 15.324 4,5% 34.681 10,6%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2013 gedaald met -2,8%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2013 ten opzichte van 2012 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere brutomarge als gevolg van  omzet stijging 12.085

Lagere  brutomarge als gevolg van  inkoopwaarde stijging -10.184

Hogere brutomarge 1.901
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Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 1.901

Lagere kantoorkosten 5.952

7.853

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten 17.918

Hogere huisvesting 5.652

Hogere algemene kosten 3.203

26.773

Lager bedrijfsresultaat -18.920

Pagina 4



Stichting Vrije Christelijke School Westerlee

's-Gravenzande

Financiele positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te

worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum

aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 

hierdoor zijn beinvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2013 en per 31 december 2012: 

 

 

Activa

Materiële vaste activa 907 0,3% 1.497 0,8%

Vorderingen en overlopende activa  0 0,0% 11.393 6,5%

Liquide middelen  332.307 99,7% 163.566 92,7%

  

333.214 100,0% 176.456 100,0%

Passiva

Kapitaal  6.334 1,9% -8.990 -5,1%

Voorzieningen 313.323 94,0% 180.000 102,0%

Kortlopende schulden  13.557 4,1% 5.446 3,1%

  

 333.214 100,0% 176.456 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2013 31 dec 2012 verschil

Liquide middelen 332.307 163.566 168.741

332.307 174.959 157.348

Af: Kortlopende schulden -13.557 -5.446 -8.111

Netto werkkapitaal 318.750 169.513 149.237

Solvabiliteit

Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen

het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze

solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen

worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van

de onderneming.

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 0,0 0,0  

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,0  0,2

31 dec 2013 31 dec 2012
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Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa eb de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 

onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande

kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

Quick ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden24,5 32,1

Current ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 24,5 32,1

Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd

vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het

vreemd vermogen in de onderneming.

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,0 0,0

De rentabiliteit van het eigen vermogen bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en

een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een

inzicht worden verkregen in rentabiliteit van het eigen vermogen in de onderneming.  

Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen  
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrije Christelijke School Westerlee, statutair gevestigd op de Galgeweg 57 2671MT te 's-Gravenzande

bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een school.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omrekening van vreemde valuta's

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per

balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening

verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum

voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de 

balans is gespecificeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze

zich voordoen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

Er is een voorziening  getroffen voor de aanschaf van een nieuw of bestaand schoolgebouw.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 worden aan dezelfde periode toegerekend.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het

werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van

nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Bruto-marge

De  bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,

de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van

grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder

netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder

aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en 

gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfs-

uitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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Balans per 31 december 2013
 

     

ACTIVA

     

Inventaris 907  1.497  

Materiële vaste activa  907  1.497

Overige vorderingen 0  11.393  

Vorderingen en overlopende activa   0  11.393

Rekening courant bank 64.717  31.601  

Deposito  267.590  131.965  

Liquide middelen   332.307  163.566

Activa  333.214  176.456

31 dec 201231 dec 2013
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Balans per 31 december 2013
 

     

31 dec 201231 dec 2013

PASSIVA

Kapitaal 6.334  -8.990  

Kapitaal   6.334  -8.990

Voorziening nieuwbouw  313.323  180.000  

Voorzieningen  313.323  180.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.446  5.446  

Overlopende passiva 8.111  0  

Kortlopende schulden   13.557  5.446

Passiva   333.214  176.456
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Winst- en verliesrekening over 2013
 

 

 

Baten 339.655  327.570  

Inkopen -28.196  -18.012  

Brutomarge   311.459  309.558

Totaal opbrengsten   311.459  309.558

Personeelskosten 234.712  216.794  

Afschrijvingen 590  590  

Huisvesting 38.467  32.815  

Kantoorkosten 8.034  13.986  

Algemene kosten 16.469  13.266  

Totaal kosten   298.272  277.451

Bedrijfsresultaat   13.187  32.107

Financiële baten & lasten 2.137  2.574

    

Resultaat  15.324  34.681

    

2013 2012
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 2.975 2.975

Cum. afschrijving -1.478 -1.478

  

Boekwaarde begin 1.497 1.497

 

(Des)investeringen 0 0

Afschrijvingen -590 -590

 

Mutaties -590 -590

 

Boekwaarde einde 907 907

TotaalInventaris
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
 

     

31 dec 2013 31 dec 2012

Overige vorderingen   

Te ontvangen bedragen 0 11.393

0 11.393

Liquide middelen

Rekening courant bank   

Rekening-courant Rabobank 64.717 31.601

64.717 31.601

Deposito    

Deposito Rabobank 134.267 131.965

Deposito 2 133.323 0

267.590 131.965
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
 

     

31 dec 2013 31 dec 2012

Kapitaal

Kapitaal

Beginkapitaal -8.990 -43.671

Resultaat 15.324 34.681

6.334 -8.990

Voorziening nieuwbouw

In juli 2014 zal een bestaand schoolgebouw worden gekocht waarvoor overeenstemming met de gemeente Westland is bereikt.

De kostprijs van dit pand bedraagt 580.000 exclusief kosten koper.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
 

     

31 dec 2013 31 dec 2012

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.446 5.446

5.446 5.446

Overlopende passiva

Te veel ontvangen bijdragen 8.111 0

8.111 0
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Activastaat 2013

Investering Aanschaf Aanschaf Restwaarde Boekwaarde Afschrijving Aantal Afschrijving Boekwaarde

datum bedrag per 1/1 percentage maanden boekjaar per 31/12

beveilingsinstallatie 1-10-2009 2975 0 2677 25,0% 12 590 2087

 

 

 

 

TOTAAL 590 2.087
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