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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting VHAN
Regulierenring 12B
3981 LB BUNNIK

Referentie: 3326/FST/RNT
Betreft:
jaarrekening 2016

Nieuwegein, 28 december 2017

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting VHAN te Bunnik is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over
2016 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting VHAN.
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.
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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.
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,
van helder accountancy

F.C.G. Stünkel
Accountant-Administratieconsulent
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 27 januari 1907 werd de Stichting VHAN per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40476195.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting VHAN wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1) het bevorderen van homeopatisch onderwijs op universitair niveau;
2) het bevorderen van homeopatisch wetenschappelijk onderzoek;
3) het in stand houden van de hoeopatische bibliotheek ondergebracht bij de universiteit van Utrech.
En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- G.O. Polderman (penningmeester)
- A. Nicolai (voorzitter)
- G.O.V. Meijer (public relations)
- M.J. Smulders (secretaris)

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2016
€

2015
%

€

%

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

3.365
3.365

100,0%
100,0%

6.306
6.306

100,0%
100,0%

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

710
1.950
8.951
11.611

21,1%
58,0%
266,0%
345,1%

2.165
986
22.395
25.546

34,3%
15,6%
355,1%
405,0%

Bedrijfsresultaat

-8.246

-245,1%

-19.240

-305,0%

349
-126
223

10,4%
-3,7%
6,7%

661
-145
516

10,5%
-2,3%
8,2%

-8.023

-238,4%

-18.724

-296,8%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gestegen met € 10.701. De ontwikkeling van het resultaat 2016
ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:
€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:
Verkoopkosten
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

1.455
13.444
19
14.918

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Omzet
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2.941
312

Stijging van:
Kantoorkosten

964
4.217
10.701

Stijging resultaat
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1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

6.000
78.585

92.608

Werkkapitaal

84.585

92.608

84.585

92.608

84.585

92.608

84.585
84.585

92.608
92.608

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2016 ten opzichte van 31 december 2015
gedaald met € 8.023.
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2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
ACTIVA

€

€

31 december 2015
€

€

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

[1]
6.000

-

[2]

Totaal activazijde

6.000

-

78.585

92.608

84.585

92.608

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 december 2017
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2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

€

€

31 december 2015
€

€

[3]
84.585

92.608

Totaal passivazijde

84.585

92.608

84.585

92.608

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 december 2017
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2016
2016
€
Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

[4]

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

[5]
[6]
[7]

€

€

3.365
3.365
710
1.950
8.951

6.306
6.306
2.165
986
22.395

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [8]
Rentelasten en soortgelijke kosten
[9]
Som der financiële baten en lasten

2015
€

11.611

25.546

-8.246

-19.240

349
-126

661
-145

Resultaat

223

516

-8.023

-18.724

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 december 2017
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6
BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor
de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969, in aanmerking genomen.
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens
afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking in
de waardering van materiële en immateriële vaste activa.
Onderneming
Stichting VHAN, statutair gevestigd te Bunnik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40476195.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting VHAN, statutair gevestigd te Bunnik, bestaan voornamelijk uit:
het bevorderen van homeoepatisch onderwijs.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Regulierenring 12B te Bunnik.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De reële waarde is gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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 genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Overige vorderingen
Collega Jansen

6.000

31-12-2016
€
Liquide middelen [2]
Triodos Bank nr. 019.87.00.66
Roparco Direct nr. 27.10.87.323
Triodos Bank nr. 22.05.39.28.67

8.734
28.533
41.318
78.585
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-

31-12-2015
€
1.106
38.276
53.226
92.608

Stichting VHAN te Bunnik
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [3]
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Kapitaal
Vermogen

84.585

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2016
€

2015
€

Netto-omzet [4]
Donaties e.d.

3.365

6.306

De netto-omzet over 2016 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 46,6% gedaald.

Verkoopkosten [5]
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten

Kantoorkosten [6]
Drukwerk
Kosten automatisering

Algemene kosten [7]
Accountantskosten
Bestuurderskosten
Congreskosten
Zakelijke verzekeringen
Kleine aanschaffingen
Vergaderkosten
Onkostenvergoedingen
Onderzoekskosten

303
407
710

1.687
478
2.165

1.950
1.950

188
798
986

333
3.600
339
366
4.313
8.951

333
3.000
9.850
336
281
595
8.000
22.395

349

661

126

145

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [8]
Bankrekeningen

Rentelasten en soortgelijke kosten [9]
Bankrekeningen
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