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De bestuurder van 

Stichting Dikke Vinger

T.a.v. Mevr. J. Klijnsmit

Van Wijngaardenlaan 25

3078 JP Rotterdam

Schiedam, 20 juni 2022

Geachte Mevrouw J. Klijnsmit

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de Stichting Dikke Vinger 

te Rotterdam samengesteld.

Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepaling verantwoordelijk voor de 

jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting Dikke Vinger te Rotterdam

bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021

met toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de penningmeester 

van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die 

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te 

voeren in overeenstemming met Nederlands recht. De samenstellingsopdracht bestond hoofdzakelijk

uit het verzamelen, verwerken en 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 van

onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 

kunnen vestrekken.

ALGEMEEN

Stichting Dikke Vinger is per 26-05-2021 opgericht bij de Kamer van Koophandel onder

inschrijfnummer 82885133, de stichting wordt gedreven door A.M. Minnaard, S.N. van der Meer

en J. Klijnsmit. De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door zich actief in te 

zetten voor een samenleving waarin dikke mensen gelijkwaardig kunnen leven, vrij van stigma en

discriminatie door middel van het initiëren, organiseren, doen organiseren, mede organiseren,

begeleiden, ondersteunen en coördineren van bijeenkomsten, campagnes, projecten, evenementen 

en andere activiteiten.
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RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over het jaar 2021 kan als volgt worden samengevat:

31-12-2021

€ %

Bruto-omzet 2.167 100,0

Inkopen 0 0,0

Netto-omzet 2.167 100,0

Overige bedrijfskosten 1.700 78,4

Som der bedrijfskosten 1.700 78,4

Bedrijfsresultaat 467 21,6

Som der financiële baten en lasten 12 0,6

Resultaat 455 21,0
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FINANCIELE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij de 

navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna

een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021

€ %

Activa

Vorderingen 437 45,1

Liquide middelen 533 54,9

970 100,0

Passiva

Eigen vermogen 455 46,9

Kortlopende schulden 515 53,1

970 100,0
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Analyse van de financiële positie

Ter verkrijging van een overzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de 

navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna

een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

31-12-2021

€

Op korte termijn beschikbaar

Vordering 437                           

Liquide middelen 533                           

970                           

Kortlopende schulden -515                          

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 455                           

Vastgelegd op lange termijn

Financiering

Eigen vermogen 455                           

455                           
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FISCALE POSITIE

Vennootschapsbelasting

Het belastbaar bedrag is als volgt berekend:

2021

€

winst 2021 455                              

Winst uit onderneming 455                              

Belastbare fiscale winst 455                              

VPB 68                                

68                                

Winst na VPB 387                              
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Stichting Dikke Vinger, te Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2021

€

VASTE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 437                           

           

Vlottende activa 437                           

Liquide middelen 533                           

             

TOTAAL 970                           
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Stichting Dikke Vinger, te Rotterdam

PASSIVA 31 december 2021

€

EIGEN VERMOGEN 

Overige Reserves 455                           

455                           

KORT LOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 15                                

Overige schulden en overlopende passiva 500                           

515                           

TOTAAL 970                           

Pagina 9 van 15



Stichting Dikke Vinger, te Rotterdam

WINST- EN VERLIESREKENING   2021

€

Bruto omzet 2.167                           

Inkopen -                               

Netto omzet 2.167                        

Afschrijvingen -                            

Overige bedrijfskosten 1.700                        

Som der bedrijfskosten 1.700                        

Bedrijfsresultaat 467                           

Rentelasten en soortgelijke kosten 12                             

Som der financiële baten en lasten 12                             

Resultaat 455                           
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen. De vervangingswaarde wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen

die om de drie a vijf jaar plaatsvinden. In de tussenliggende jaren wordt gebruik gemaakt van specifieke

indexcijfers.

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden

gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn

berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte

voorzieningen voor oninbaarheid.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

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 resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Ter verbetering van het inzicht wijkt de winst-en-verliesrekening af van de in het BMJ opgenomen

Modellen

.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 

voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief

omzetbelasting.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs/ vervangingswaarde; De

afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de vast percentage en worden in 5 jaar afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden

onder de buitengewone baten en lasten verantwoord.

Overige bedrijfskosten

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

betrekking hebben.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen in de winst- en 

verliesrekening, en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

TOELICHTING OP DE BALANS
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Vorderingen

Vorderingen

Nog te ontvangen omzetbelasting 141                              

Nog te ontvangen donaties mollie 296                              

437                              

Liquide middelen

Triodos 533                           

533                              

De liquide middelen staan volledig ter beschikking.

Eigen vermogen 31-12-2021

€

Vermogen 1-1-2021 0

Winst 2021 455

455

Kort lopende schulden 31-12-2021

€

Crediteuren

Crediteuren 15                                

15                                

Overige schulden en overlopende passiva

Administratiekosten 500                              

500                           

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
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Bruto-omzet

2021

€

Bruto omzet 2.177                           

Inkopen -                               

Omzet 2.177                        

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 229                           

Verkoopkosten 428                           

Algemene kosten 1.043                        

1.700                        

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 30

Portokosten 199

229

Verkoopkosten

Reclame 44

Drukwerk 293

Overige verkoopkosten 91

428

Algemene kosten

Administratiekosten 500

Notariskosten 492

Algemene kosten 51

1.043

Financiële baten en lasten

Bankkosten 12

12

OVERIGE GEGEVENS
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Accountantscontrole

De Stichting is niet controleplichtig om welke reden er geen accountantscontrole heeft

plaatsgevonden.
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