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Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

SAM ENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Paul te Roosendaal is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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 in Nederland algemeen
aanvaarde 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 keimis van Stichting Paul. 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.

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.

Ingezebreven in het handelsregIster van de Kamer van Koophandel ander nummer 24402650.
Op .11. werkza.mhed.n zon Accountantskantoor filegman & Klav.rdIjk SV. alla van toepalling de Algemene LeverIng.- en

B.talIng.vnnrwnzd.n, gedeponeerd bil de Kamer van Koophandel. Deze vOO,wa.rdsn worden u op Verzofl Verzonden

Roosendaal, 18 maart 2020

Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk B.V.
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Stichting Paul, Roosendaal

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden (1)
- 810

Vorderingen (2)

Overlopende activa 14.715 6.194

Liquide middelen (3) 149.382 181.990

164.097 188.994

Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

PASSIVA

Kortiopende schulden (4)

Crediteuren 2.167 1.606
Overige schulden 161.168 187.240
Overlopende passiva 762 148

164.097 188.994

164.097 188.994
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Stichting Paul, Roosendaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ € €

Baten uit subsidies, giften en acties (5) 130.680 111.246
Projecten voor kinderen (6) 121.553 105.085

Bruto-omzetresultaat 9.127 6.161

Kosten

Overige bedrijfskosten (7) 8.998 6,032

Bedrijfsresultaat 129 129

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (8) 10 10
Rentelasten en soortgelijke kosten (9) (139) (139)

Financiële baten en lasten (129) (129)

Resultaat - -
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Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Paul, gevestigd te Roosendaal en bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer
58678107, bestaan voornamelijk uit het verlenen van materiële en immateriële steun aan kinderen tot achttien jaar in de
gemeente Rossendaal, die vanwege een financiële beperking niet in staat zijn om een sport te beoefenen en zodoende de
financiële situatie voor deze kinderen en hun naaste verwanten op deze manier te verlichten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin
ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit subsidies, giften en acties en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten uit subsidies, giften en acties

Onder de ontvangen giften wordt verstaan de in het verslagjaar van derden ontvangen bedragen ten behoeve van de te
financieren projecten.

Projecten voor kinderen

Onder de projecten voor kinderen wordt verstaan de direct aan deze projecten toe te rekenen kosten.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen gelden.

- 7 - Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. Voorraden

31 december 31 december
2019 2018

€ €

Voorraad shirts / singlets / katoenen shirts / klndershirts

Voorraad shirts dames en heren - 290
Voorraad singlets dames en heren

- 113
Voorraad katoenen shirts / kindershirts - 407

- 810

2. Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde contributies / lesgelden 7.226 5.963
Rente Rabobank spaarrekening 10 10
Nog te ontvangen subsidie gemeente Roosendaal 6.000 -

Vooruitbetaalde postbus 204 221
Nog te ontvangen donatie Halve Marathon Roosendaal 2019 1.275 -

14.715 6.194

3. Liquide middelen

Rabobank rekening courant 9.382 14.990
Rabobank bedrijfsspaarrekening 140.000 167.000

149.382 181.990
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Stichting Paul, Roosendaal

PASSIVA

4. Kortiopende schulden

31 december 31 december
2019 2018

€ €

Crediteuren

Crediteuren 2.167 1.606

Overige schulden

Teveel ontvangen subsidie 2018 gemeente Roosendaal 30.154
Reservering projecten Stichting Paul 160.168 148.586
Reservering Stg. Fundraising Rc Roosendaal Donkenland

- 7.500
Reservering Quikrun 1.000 1.000

161.168 187.240

Het batig saldo over 2019 van € 11.582,- wordt in verband met toekomstige projecten toegevoegd aan de reservering
projecten Stichting Paul.

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten Rabobank 12 12
Jerisoft, termijn december 2017

- 136
Reservering schilderij kantoor Bovendonk 250 -

Accountantskosten 500 -

762 148
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Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ €

5. Baten uit subsidies, giften en acties

Subsidie Gemeente Roosendaal 120.000 93.346
Eenmalige giften en acties 3.107 13.597
Giften 650 538
Opbrengst Quikrun 1.972 1.765
Donatie Halve Marathon Roosendaal 1.275 -

Bijdrage St. Nat. Fonds Kinderhulp 1.676 -

Donatie ondernemersvereniging Vijfhuizenbergloop 2.000 2.000

130.680 111.246

6. Projecten voor kinderen

Project zwemmen 63.306 53.796
Project contributies sportverenigingen 41.405 26.595
Project sportkleding voor kinderen 2.901 3.261
Project Stichting Zinnia / zwemmen St. Nationaal Kinderfonds 864 1.365
Overige reservering projecten Stichting Paul 11.582 17.900
Project Aleco Sport Visioen! Summerfun 2.758 423

122.816 103.340

Mutatie vooruitbetaalde contributies en lesgelden (1.263) 1.745

121.553 105.085

7. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 702 -

Kantoorkosten 5.897 1.230
Verkoopkosten 739 2.907
Algemene kosten 1.660 1.895

8.998 6.032

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 682 -

Kantinekosten Bovendonk 20 -

702 -

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 2.761 157
Automatiseringskosten 1.923 91
Telefoon 50 30
Porti (inclusief postbus) 618 407
Kosten Jerisoft automatisering 545 545

5.897 1.230

10- Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Paul, Roosendaal
2019

€

2018

€

Verkoopkosten

Promotiemateriaal- / kosten
Kosten internetsite

618
121

739

2.786
121

2.907

Algemene kosten

Accountantskosten
Representatiekosten
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten

8.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabobank spaarrekening

9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bankiers

jaarrekening voor akkoord

(penningmeester)

500
285
875

1.660

1.282
613

1.895

10

139 139

2020

R. Arnold (voor2itt9
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