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Het bestuur van
Stichting Carry On
Hoofdweg 30
9992 TT HUIZINGE

Groningen, 29 juni 2019

Geacht bestuur,
1. OPDRACHT
Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening over 2018 van uw stichting.

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 bestaande uit de balans per
31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij behorende toelichtingen
samengesteld.
Uw verantwoordelijkheid
Kenmerkend voor de samenstellingsverklaring is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens berust bij u. De jaarrekening is
ontleend aan de door u aangeleverde administratie, aangevuld met de door u verder aangeleverde gegevens
en inlichtingen.
Verantwoordelijkheid samensteller
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht en de bij deze beroepsgroep behorende beroepsregels.
In overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij
het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte
gegevens geëvalueerd. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of
aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in
het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen.
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3. ALGEMEEN
De administratie wordt door u geordend aangeleverd. De boekhouding wordt gevoerd in het
boekhoudprogramma e-boekhouden.
De Stichting is opgericht per 18-01-2018 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer
65109325. De activiteiten van de stichting bestaan - conform inschrijving in het register van de kvk - uit het
oplossen van transportproblemen in zich ontwikkelende landen door doeltreffende transportmogelijkheden
binnen het bereik van ondernemende mensen te brengen.
Aan de bestuursleden van de stichting is geen vergoeding toegekend.

4. RESULTAAT
De exploitatierekening over het jaar 2018 sluit met een negatief resultaat van € 2.939.
De exploitatierekening over het jaar 2017 sloot met een negatief resultaat van € 33.743.

5. FISCALE POSITIE
Voor wat betreft de omzetbelasting vallen de activiteiten van de stichting onder vrijgestelde prestaties. Ook
voor wat betreft de vennootschapsbelasting geldt geen belastingplicht.

Wij vertrouwen erop hiermee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichting zijn wij gaarne bereid.

FACT administratiekantoor

J. Ouwejan
Administratie- en belastingconsulent

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van Stichting Carry On

dd. …………………….., te ……………………………………………………………………….

……………………………………………
K.J.T. Salomons
Voorzitter Bestuur Stichting Carry On
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1.

Balans per 31 december

2018
x€1

2017
x€1

1.464
4.509
-------------5.973

1.647
6.763
-------------8.410

Voorraden

2.750

5.500

Kortlopende vorderingen

1.151

0

102

104

9.976
==========

14.014
==========

Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Overige materiële vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen
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2018
x€1

2017
x€1

-32.363

-29.424

40.000

40.000

4
2.335
--------------

4
3.434
--------------

2.339

3.438

9.976
==========

14.014
==========

Passiva
Vermogen
Stichtingsvermogen
Lang vreemd vermogen
Langlopende schulden

Kort vreemd vermogen
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
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2.

Winst- en verlies van 1-1-2018 t/m 31-12-2018

2018
x€1

2017
x€1

11.183
15.314
--------------

2.150
1.160
--------------

Totale baten

26.497

3.310

Besteed aan doelstellingen
Ontwikkeling bakmotor

23.864

16.385

2.437

4.691

2.135
-------------28.436

1.067
-------------22.143

- 1.939

- 18.833

- 1.000
--------------

- 1.000
--------------

- 2.939
==========

- 19.833
==========

Ontvangen bijdragen
Giften particulieren
Giften van andere organisaties zonder winststreven

Afschrijvingen
Beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Financieel resultaat

Saldo baten en lasten
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3.

Algemene toelichting

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande
jaar niet gewijzigd.
Vlottende activa
De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Debiteuren en overige vorderingen
De debiteuren en overige vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een nodig
geoordeelde voorziening voor dubieus.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn gevormd ter dekking van geprognotiseerd risico in de komende jaren.
Resultaatbepaling
Alle opbrengsten en kosten worden, rekening houdend met de waarderingsgrondslagen, toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden middels giften ontvangen bedragen en overige gegenereerde
opbrengsten, hetgeen nader wordt gespecificeerd in de toelichting.
Directe kosten
Onder directe kosten wordt verstaan de kosten welke direct verband houden met de doelstelling en activiteiten van de
stichting en daaraan direct toerekenbaar zijn.
Bestuursvergoeding
Er is geen vergoeding verleend aan de bestuurders van de Stichting in welke vorm dan ook.
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4.

Toelichting balans activazijde

2018

2017

x€1

x€1

Gebouwen
Bedrijfsgebouw Oeganda

1.464

1.647

Overige materiële vaste activa
Website

4.509

6.763

Voorraden
Voorraad gereed product

2.750

5.500

102

104

Liquide middelen
Bank rc
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4.

Toelichting balans passivazijde

Stichtingsvermogen
Beginsaldo
Exploitatieresultaat
Eindsaldo
Langlopende schulden
Lening Stichting Frans Smits

2018

2017

x€1

x€1

- 29.424
- 2.939
--------------

- 9.591
- 19.833
--------------

- 32.363

- 29.424

40.000

40.000

De lening betreft een lening met een aflossingslooptijd van vijf jaren. Er is een rentepercentage overeengekomen
van 2,5% op jaarbasis.

Crediteuren
Uitstaande crediteuren ultimo jaar
Overige kortlopende schulden
Te betalen rente langlopende lening
Overige te betalen bedragen

4

4

2.000
335

750
2.434
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5.

Toelichting winst- en verliesrekening
2018

2017

x€1

x€1

Giften particulieren

11.183

2.150

Giften van andere organisaties zonder winststreven

15.314

1.160

990
340
1.326
0
680
0
17.039
3.492
0
0
--------------

2.449
1.703
1.815
1.884
1.498
399
0
6.461
170
6
--------------

23.864

16.385

23.864
29.436
26.497

16.385
23.143
3.310

81%
90%

71%
495%

Besteed aan doelstellingen
Ontwikkeling bakmotor
Opzetten netwerk
Selectie leveranciers Oeganda
Procesbegeleiding en kwaliteitscontrole
Ontwikkeling platform
Doorontwikkeling concept
Oprichtingskosten
Productiekosten Bullfrox
Reis- en verblijfkosten Oeganda
Overige vervoerskosten
Overige kosten

Bestedingspercentage
Totaal besteding aan doelstelling
Totaal lasten
Totaal baten
Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten
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5.

Toelichting Staat van Baten en Lasten (vervolg)

Afschrijving
Bedrijfsgebouw Oeganda
Website

Beheer en administratie
Wervingscampagne
Administratiekosten
Bankkosten

Financieel resultaat
Rente langlopende lening

2018

2017

x€1

x€1

183
4.508
--------------

0
0
--------------

4.691

0

811
1.197
128
--------------

89
898
80
--------------

2.135

1.067

1.000

1.000
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