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1. ACCOUNTANTSRAPPORT 



VISSER WISSER 
ACCOJNTANTS 

Stichting Paulina.nu 
T.a.v. de heer GI Helmig 
Oostdijk 1. 
3241 CN MIDDELHARNIS 

Middelharnis, 28 mei 2020 

Ref.: HH/78130 

Geachte heer Helmig, 

1.1 OPDRACHT 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2019 van 
Stichting Paulina.nu te Middelharn:s. 

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Paulina.nu 

De jaarrekening van Stichting Paulina.nu te Middelharnis is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten 
en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht 

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstell,ngsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4110, Samenstellingsepdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 
van ens verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstell;ngsopdracht 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 uitgev erd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze ierkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globlal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Paulina.nu. 

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. 



Stichting Paulina.nu 
bliddelharnis 

1.3 ALGEMEEN 

Oprichting stichting 

Blijkens de akte d.d januari 2017, verleden door notaris Benschop, werd de stichting per 
genoemde datum opgericht. 

Vaststelling jaarrekening 2018 

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld in haar bestuursvergadering van 
7 mei 2019. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen (bestemmingsreserve). 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarversiaggeving voor 
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving (R3 640 'Organisaties 
zonder winststreverf). 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. 
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1.4 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten 

2019 2018 

E 

Baten 266.767 100,0 260.000 100,0 

Lasten uit hoofde van personeelsbelon:ngen 100.005 37,5 46.475 17,9 
Huisvestingskosten 2.636 1,0 - 
Promotiekosten 5.682 2,1 14.904 5,7 
Kantoorkosten 1.090 0,4 1.597 0,6 
Algemene kosten 40.464 15,2 145.449 55,9 

Totaal van som der kosten - - ---- -------- ----- --- 149.877 56,2 208.425........ . 80,1 

Totaal van bedrijfsresultaat 116.890 43',8 - -- -5-1:5-75 - ---1-9,9 
Financiële baten en lasten -257 -0,1 -236 -0,1 

Totaal van resultaat 
— 

116.633 43,7 51.339 19,8 

Resultaatanalyse 

Resultaatverhogend 

2019 

Hogere baten 6.767 

Lagere promotiekosten 9.222 
Lagere kantoorkosten 507 
Lagere algemene kosten 104.985 

121.481 

Resultaatverlaqend 

Hogere I sten uit hoefde van personeelsbebningen 53.530 
Hogere huisvestingskosten 2.636 
Lagere financiëla baten en lasten 21 

56.187 

Stijging van het resultaat 65.294 

4 



Stichting Pau!ina.nu 
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1.5 FINANCIËLE POSITIE 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap 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 2019 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

31-12-2019 31-12-2018 
€ 

Active 

Vorderingen 1.701 0,5 10.116 5,4 
Liquide middelen 315.131 99,5 177.267 94,6 

316.835 100,0 187.383 -100-,0 

Passive 

Stichtingsverrnogen 301.841 95,3 185.208 98,8 
Kortlopende schulden 14.994 4,7 2.175 1,2 

------316l35 :~106;0 _. 18753 - 100,0 

_ 
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Stichting Paulina.nu 
Middelharnis 

Analyse van de financiële positie 

Op korte termijn beschikbaar 

31-12-2019 31-12-2018 
E E 

Vorderingen 1.701 10.116 
Liquide middelen 315.134 177.267 

316.835 187.383 
Kortlopende schulden -14.994 -2.175 

Ligulditeitssaldo = werkkapitaal 301.841 185.208 

Vastgelegd op lange termijn 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 301.841 185.208 

Financiering 

Stichtingsvermogen 301.841 185.208 
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Stichting PaulIna.nu 
Middelnarnis 

1.6 FISCALE POSITIE 

Algemeen 

Er Is geen sprake van vennootschapsbelastingplicht, zoals vastgesteld in de door de Belastingdienst 
afgegeven beschikking van 23 maart 2017. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Visser Ei. Visser Accountants B.V. 

Was getekend. 

H.R. de Haan AA RB FFP 

! 
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Stichting Paulina.nu 
Middelharnis 

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

31 december 2019  31 december 2018 
E E 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 1 
verzekeringen 1.352 9.901 

-Overige vorderingen en overtopende oe- 2 
tiva 349 215 

1.701 10.116 

Liquide middelen 3 315.134 177.267 

316.835 187.383 
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Middelhamis 

31 december 2019 31 december 2018 

PASSIVA 

E 

Stichtingsvermogen 4 301.841 185.208 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 5 6.137 360 
Schulden ter zake van belastingen en 6 

1.090 premies sociale verzekeringen 
Overige schulden en overlopende passi- 7 
va 7.767 1.815 

14.994 2.175 

á1-6-1-3-5 
- 

 187.383 
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Stichting Pau!ina.nu 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten 
Lasten uit hoofde van personeeisbelo- 
ningen 
Huisvestingskosten 
Promotiekosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten 

OVER 2019 

2019 2018 

8 
9 

100.005 
10 2.636 
11 5.682 
12 1.090 
13 40.464 

266.767 

46.475 

14.904 
1.597 

145.449 

260.000 

-______Totaal_van som der_kosten 149.871 

Totaal van bedrijfsresultaat 

_208.425 

116.890 51.575 

Rentelasten en soortgelijke kosten 14 -257 -236 

Totaal van resultaat 116.633 51.339 



Stichting Paulina.nu 
Middelharnis 

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten 

2019 2018 

Resultaat 116.890 51.575 

Verandering in werkkapitaal 
Mutatie vorderingen 8.415 5.110 
Toename (afname) van overige schul-
den 12.819 -3.983 

21.234 1.127 

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties 138.124 52.702 

Betaalde interest 
14 

-257 -236 

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten 137.867 52.466 

Totaal van toename (afname) van 
geldmiddelen _ 137.867 52.466 

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen 
Geldmiddelen aan het begin van de periode 177.267 124.801 
Toename (afname) van geldmiddelen 137.867 52,466 

Geldmiddelen aan het einde van de periode 315.134 177.267
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Stichting Paulina.nu 
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14 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Informatie over de onderneming 

Vesticingsadres en insdnrgnummer handelsregister 

Stichting Paulina.nu is feitelijk en statutair gevestigd op Oostdijk 1, 3241 CN te Mddelharnis en is 
Ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68348606. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van de onderneming 

De Stichting heeft ten doel de instandhouding en verbetering van de gezondheidszorg en het welzijn op ---
Goeree-Overflakkee en omstreken en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt 

of daartoe bevorder.ijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitker•ngen aan de oprichter of 

aan hen dle deel uitmaken van ceganen van de Stichting. 

De Stichting wordt geleid door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Daarnaast is sprake van 
diverse stuurgroepen rondom bepaalde theme's. De betrokkenen bij de Stichting zijn werkzaam bij de 

gemeente Goeree-Overflakkee, 70rgver1ener5, 70rg1n5te11inge0 en het bedrijfsleven op 
Goeree-Overflakkee. Alle bestuursleden en stuurgroeple.de.n verr;chten hun werkzaamheden onbezoldgd 

en tonen hiermee han maatschappelijke betrokkenhe:d bij de gezondheidszorg en het welzijn van de 
inwoners op Goeree-Overflakkee en omstreken. 

Grondslagen 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschuden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vlottende activa 

Vlottende active warden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van l de vordering is uitgesteld op grond van een veriengde overeenger.omen betalingstermijn 
wordt de ree;:k waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verWachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effect eve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en !aster 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en ander aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het result-gat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en ontvangen bijdragen onder aftrek van 
kortingen en dergelijke, 

Overige bedrijfskosten 

De kosten warden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

14 



Stichting Paulina.nu 

Middelhamis 

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 

31-12-2019 31-12-2018 

1 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 

2 Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten 

1.352 9.901 

349 215 

3 Liquide middelen 

Rabobank 315.134 177.267 
_ _ 

PASSIVA 

4 Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven. 

Stand per 1 januari 2019 
Toevoeging saldo staat van 
baten en lasten 

Stand per 31 december 2019 

Bestemming! 
reservE 
E 
185.208 

116.633 

301.841 

Het saldo van de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 116.633. Het bestuur beslist over de 
bestemming van het sdo. Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het saldo over 2019 
toegevoegd aan de be4emmingsreserve. 
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Kortlopende schulden 

5 Crediteuren 

Stichting Paul ina.nu 
Middelharnis 

31-12-2019 31-12-2018 

E 

Crediteuren 6,137 360 

6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

- • 

Loonheffing 1.090 

7 Overige schulden en overlepende passive 

Vakantiegeld _550 
Accountantskosten 1,815 1.815 
Inhuur personeel voor programma management 5,402 

7.767 1.815 

Gebeurtenissen na Balansdatum 

In het eerste kwartaal 2020 is de wereldwijde economie getrcffen door het coronavirus en nemen landen 
maatregelen om verdere uitbraak te voorkomen. Deze uitbraak raakt de wereldwijde en Nederlandse 
economie. De financële gevolgen van deze crisissituatie vow- onz:e stichting zijn niet (belrouwbaar) te 
schatten vanwege de recente uitbraak en omdat aanvullende overheidsmaatregelen niet uit te sluiten 
zijn. 
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2.6 TOELICHTING 

8 Baten 

Stichting Paulina.nu 
Middelhamis 

OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018 
E 

Bijdrage CuraMare 150.000 150.000 
Bijdrage Gemeente Goeree Overflakkee (algemeen) 100.000 100.000 
Subsidie Gemeente Goeree Overfiakkee project valpreventie 16.767 
Bijdrage Rabobank Coöperatief Dividend 10.000 

266.767 
- 

260.000 

9 Lasten uit hoofde van personeelsbelonIngen 

Lonen 7.393 
Sociale lasten en pensioenlasten 1.172 
Overige personeelsbeloningen 91A40 46.475 

100.005 46.475 

Lonen 

Brutoloon 6.843 
Vakantiegeld 550 

7.393 

Gemiddeld aantal werknemers 

2019 

Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers 0,54 
2016 

Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers 

2019( 2018 

Sociale lasten en pensloenlasten 

Sociale lasten 1.172
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5tichtjno Paulina.nu 
Nliddelharnis 

Overige personeelsbeloningen 

2019 

e 

2018 

Kosten inhuur personeel voor programma management 85.676 13.108 
Kosten inhuur personeel voor marketing, communicatie en algemene 
zaken 5.566 27.075 
Reiskostenvergoeding 60 
Overige personeelskosten 138 
Kosten inhuur personeel voor marketing, communkatie en algemene 
zaken 2017 6.292 

• 9-17-4-40 46.475 

10 Huisvestingskosten 

Betaalde huur locaties incl. catering 2.636 

11 Promotiekosten 

Kosten kick-off Formularium 2.832 
Kasten website en huisstijl 1.016 3.588 
Relatiegeschenken 738 
Deelname aan congressen en overige bijeenkomsten 714 
Giften 300 
Representatiekosten 82 413 
PR-kosten 52 
Nagekomen kosten symposium en beurs 10.851 

5.682 14.904 

12 Kantoorkosten 

Drukwerk 873 1.410 
Kosten automatisering 130 
Kantoorbenodigdheden 80 187 
Vakliteratuur 7 

1.090 — - 1.597 
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Middelharnis 

2019 2018 

13 Algemene kosten 

Kosten project valpreventie 
Kosten KPMG Advisory 
Accountantskosten 

Overige advieskosten 
Kasten salarisadministratie 

Overige algemene kosten 
Afboeking onirbare vorderingen 
Kosten studieavond kwetsbare ouderen 

Kosten merkdepot 
Kosten partnerschap en lic.enties 
Notariskosten 

14 Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankkosten 

Middelharnis, 28 mei 2020 

1 

. . Robijn J.C. Moetiaria 

Voorzitter Secre 

‘aw,f2 
Dog rom wig ri..tenburg 

Bestuurslid Bestuurslid 
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20.287 

13.789 124.442 
2,629 2.291 
2.362 8.347 

618 
779 

75 
3.667 

746 
5.294 

587 

40.464 145.449 
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Helmig 
ningm 

P.C. van der Velden 
Bestuurslid 
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