Stichting SodaProducties
te Utrecht
Rapport inzake de jaarrekening 2018

LEIDSCHENDAM, 11 MAART 2019
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw Stichting.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting SodaProducties te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat
van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze balans per 31 december 2018 en staat van baten en lasten over het jaar 2018 zijn op juiste
wijze afgeleid uit de jaarrekening 2018 van Stichting SodaProducties te Utrecht die wij hebben
samengesteld. De balans en staat van baten en lasten over het jaar 2018 zijn onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting opgesteld. Voor een beter inzicht in de
financiële positie en in de resultaten van de Stichting SodaProducties te Utrecht, alsmede in de
reikwijdte van onze samenstelopdracht, dienen balans en staat van baten en lasten 2018 te worden
gelezen in samenhang met de door ons samengestelde jaarrekening. Bij de door ons samengestelde
jaarrekening 2018 van Stichting SodaProducties te Utrecht hebben wij op 11 maart 2019 een
samenstelverklaring afgegeven. Op de balans per 31 december 2018 en staat van baten en lasten
2018 is geen accountantscontrole toegepast.
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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting SodaProducties is te vinden op www.sodaproducties.nl
of op te vragen bij Stichting SodaProducties.
G.C.T. de Winter, accountant administratieconsulent bij U adviseurs accountants.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2018
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31 dec 2017
€

€

€

694
-

3.743
950

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

25.211

2.260
11.046
25.211

13.306

Liquide middelen

69.164

165.830

Totaal

95.069

183.829

PASSIVA
(vóór voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2018
€

Eigen vermogen
Reserves en Fondsen

€

26.594

31 dec 2017
€

130.099
26.594

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Vooruitontvangen baten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva
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130.099

2.292
51.750

690
34.460

1.686
12.747

2.877
15.703

Totaal
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€

68.475

53.730

95.069

183.829

Fout! Verwijzingsbron niet
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Begroting 2018
€

2018

2017

€

€

Dienstverlening
Subsidiebaten
Giften en donaties
Fondsen

115.000
-

2.785
62.114
16.500

216.969
80.770
140.943
-

Som der exploitatiebaten

115.000

81.399

438.682

-

-

35.360

42.000
46.464

31.653
5.022
2.896
24.005

114.725
19.326
5.803
83.173

400

400

2.455

15.486
9.908
-

11.034
1.638
4.483

18.443
142.119
17.570
-

114.258

81.131

438.974

742

268

-292

-360

1
-236

247
-1.551

382

33

-1.596

Reserves en Fondsen

382

33

-1.596

Bestemd resultaat

382

33

-1.596

Kostprijs van de omzet
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Projectkosten
Incidentele lasten

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat
Resultaatbestemming
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ALGEMENE TOELICHTING
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting SodaProducties
Stichting
Utrecht
30209829

Belangrijkste activiteiten
De Stichting SodaProducties, statutair gevestigd te Utrecht heeft ten doel om binnen het kader van
de multiculturele samenleving
a. het kritische bewustzijn van mensen te prikkelen door een andere kijk op bestaande situaties
weer te geven;
b. sociale en culturele processen en verschijnselen te analyseren en op een verrassende manier
inzichtelijk te maken;
c. contact en communicatie tussen individuen en sociale netwerken te stimuleren, daar waar
dat niet vanzelfsprekend plaatsvindt;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Utrecht.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
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 restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De waarborgsom is opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
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.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA
Kortlopende schulden
De vooruitontvangen baten worden opgenomen tegen de nominale waarde en hebben betrekking op
ontvangsten in het jaar 2018 maar behorend tot de exploitatie van het volgend jaar.
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN
Baten
Onder dienstverlening wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen
en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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