Bastiaans & Van Riet
reg steraccountants

& belastingadviseurs

Bonifatius Stichting

Schiedam

Jaarstukken 2019

Tielman Oemstraat 1

E-mail: info@bvra. nl

3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

www.bvra. nl

Beconnummer
KvK 24443962

72820

ï;", un"tmt

REGISTER
BELASTING

NBA ADVISEURSI
Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden NBA 2017

Bastiaans & Van Riet
registeraccountants & belastingadviseurs

Inhoudsopgave
Accountantsrapport
Samenstellingsverklaring van de accountant
Aanbiedingsbrief

2
3

Resultaat

4

Financiëlepositie

5

Jaarrekening
Balans per 31 december 2019
Exploitatierekening over 2019

7
9

Kasstroomoverzicht 2019

10

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

11
13

Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de exploitatierekening 2019
Overige toelichting

Tielman Oemstraat 1

E-mail: info@bvra. nl

3117 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68
Fax 010-473 33 58

www. bvra. nl
Beconnummer

KvK 24443962

172820

15
17

fc";;"""' R E G STER
BELASTING

NBA ADVISEURS
Op onze dienstverlening is van toepassing het model Algemene Voorwaarden MBA 2017

Bastiaans & Van Riet
registeraccountants

& belastingadviseurs

Accountantsrapport

Tielman Oemstraat 1
31 17 CD Schiedam
Telefoon 010-426 68 13
Fax 010-473 33 58

REGISTER

E-mail: info@bvra. nl
www. bvra. nl
Beconnummer

KvK 24443962

72820

NBA

BELASTING
ADVISEURSI

Oponzedienstverlening isvantoepassinghetmodel AlgemeneVoorwaardenNBA2017

Bastiaans & Van Riet
reg steraccountants

& belastingadviseurs

Bonifatius Stichting
Burg. van Lierplein 71
3134ZBVIaardingen

Samenstellinasverklaring van de accountant

De jaarrekening van Bonifatius Stichting te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de
winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht 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 financiëleverslaggeving 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 kennis van Bonifatius Stichting. 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.

Schiedam, 3(/oktober 2020

J. ,van/Riet MSc RA
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Schiedam, 30 oktober 2020

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2019 van Bonifatius Stichting. Ter vergelijking hebben wij de
cijfers van 2018 toegevoegd. Wij hebben hierbij een samenstellingsverklaring afgegeven.
De meest belangrijke gegevens uit dit rapport geven wij hieronder in het kort weer.

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een exploitatieresultaat van 533. 599. In het boekjaar
2018 was dit een exploitatieresultaat van -82. 617, dit betekent een stijging van het
exploitatieresultaat met 616.216.

In 2019 is het pand aan de Nassaulaan verkocht. De boekwinst is verwerkt in de overige baten.
Tevens is de voorziening voor groot onderhoud vrijgevallen. Deze vrijval is tevens verwerkt ten
gunste van de overige baten.

Als gevolg van deze transactie is per 31 december 2019 het vermogen van de stichting alleen maar
vastgelegd in effecten en liquide middelen.

Op de volgende pagina's hebben wij een analyse opgenomen van het resultaat in vergelijking met
voorgaand boekjaar en van de financiële positie. Voor een verdere toelichting op deze cijfers
verwijzen wij u naarde specificaties in dejaarrekening.
Voor het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard bereid.
Hoogachtenc

Riet MSc RA
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Resultaat

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt 533. 599 tegenover negatief 82. 617 over 2018. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2019

2018
%

Overige baten

Verschil
%

499. 929

100,0

977
3. 204

0,2
0,6

948
3. 434

29
-230

4. 181

0,8

4. 382

-201

495. 748

99,2

-4. 382

500. 130

37. 851

7.5

-78. 235

116. 086

533.599 106,7

-82.617

616. 216

499. 929

Kosten

Huisvestingskosten
Algemene kosten

Resultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
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Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2019

31-12-2018

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen
Voorzieningen

1. 675. 592

1. 141. 993

76.662
1. 675. 592

1.218. 655

1.675. 592

1.218. 654

564. 949
113. 993

1. 167. 364
52. 065

1.678.942

1.219. 429

3. 350

775

1. 675. 592

1.218. 654

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Effecten
.

Liquide middelen

Af: Kortlopende schulden
Werkkapitaal
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Balans per 31 december 2019

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa

(1)

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw
Vlottende activa

Effecten

(2)

1. 564. 949

1. 167. 364

Liquide middelen

(3)

113.993

52. 065

1.678.942

1.219.429

1. 678. 942

1.219. 430
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31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA
Eigen vermogen

(4)

Bestemmingsreserve
Overige reserves

802. 794
872. 798

802. 794
339. 199

1.675. 592

1. 141.993

(5)

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

76.662

Kortlopende schulden

(6)

Overlopende passiva
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3. 350

775

1. 678. 942

1.219. 430

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Exploitatierekenina over 2019

2019

Overige baten

2018

(7)

499. 929

(8)

4. 181

4.382

495. 748

-4.382

37. 851

-78. 235

533.599

-82.617

Kosten

Overige bedrijfskosten
Resultaat

(9)

Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo
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Kasstroomoverzicht 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

495. 748

Aanpassingen voor:

Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de

-76. 662

langlopende schulden)

2. 575

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

421.661

Ontvangen interest

20. 118

Waardeveranderingenvan vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten

17. 733
37.851

Kasstroom uit operationele activiteiten

459.512

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen materiële vaste activa
459. 513
Samenstelling geldmiddelen
2019

Geldmiddelen per 1 januari
Vlottende effecten per 1 januari

52. 065
1. 167. 364

1.219.429
Mutatie liquide middelen

61. 928
397. 585

Mutatie effecten

459. 513

Geldmiddelen per 31 december

1.678.942
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepalina
Algemeen

Activiteiten

Deactiviteiten van Bonifatius Stichting, gevestigd te Schiedam, bestaanvoornamelijk uit het
bevorderen van hetonderwijs en hetverlenen van materiële steun aan niet subsidiabele onderwijs-

en onderwijssteunende activiteiten.
Vestigingsadres

Bonifatius Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 41142039) isfeitelijk gevestigd op
Burgemeester van Lierplein 71 te Vlaardingen.
Bestuur

Het bestuur van Bonifatius Stichting werd in 2019 gevormd door de volgende bestuursleden:

J. de Vos
J. J. C. Krabbendam
P. Breeman

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Dezejaarrekening is opgesteld inovereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor verslaggeving.

Dejaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Dewaardering 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
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de

^m^l.?i^veafschr,'Jvinge.n en tndienvantoePassin9 metbijzonderewaardeverminderingen. De
?-(?riJvinÊ!enworden 9ebaseerd opdegeschatte economische levensduur enworden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele"

residuwaarde. Erwordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Opterreinen wordt

niet afgeschreven.

Effecten

?e_t?_r. beurze,. cleno?eerde effectenwordengewaardeerdtegendereëlewaarde. Degerealiseerde

en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de terbeurze genoteerde effecten worden in de
exploitatierekening verantwoord.

Effectenalsonderdeelvandevlottende activahebbeneenlooptijd korterdaneenjaar.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen

Eenvoorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan hetwaarschijnlijk is datzij zullen
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daarwaar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk

aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepalina

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van hetjaar,

gewaardeerdtegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in hetjaar waarin de goederen zijn geleverd c. q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra' deze
voorzienbaar zijn.
Overige baten

Onderde baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

-12-

Samenstellingsverklaring afgegeven

\^

^

Bastiaans & Van Riet
registeraccountants

& belastingadviseurs
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa
1. Materiële vaste activa

Het pandaande Nassaulaan 72te Schiedam is op 7 januari 2019verkocht. Deopbrengstvandeze

verkoop is in de exploitatierekening verwerkt onder de overige baten.

2019

2018

Bedrijfsgebouw
Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaardeper 1 januari
Mutaties

Desinvesteringen

-1

Afschrijvingen

-1
Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

Vlottende activa

31-12-2019

31-12-2018

2. Effecten
Beleggersportefeuille Rabobank

1.564.949

1. 167.364

113.993

52.065

3. Liquide middelen
Rabobank
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Passiva

4. Ondernemingsvermogen
2019

2018

Bestemminasreserve

Stand per 1 januari
Besteding
Stand per 31 december

802.794

846. 331
-43. 537

802. 794

802. 794

De bestemmingsreserve is opgebouwd ten behoeve van de uitoefening van de doelstellina van de

stichting.

Overige reserves

Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo

339. 199
533. 599

421. 816
-82. 617

Stand per 31 december

872.798

339. 199

Deoverige reserves zijn opgebouwd ten behoeve van de instandhouding van de stichting.
5. Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari
Vrijval

76. 662
-76. 662

Stand per 31 december

76. 662
76.662

?^_v?or?erling. voor9rootonderhoud isvrijgevallen vanwegedeverkoopvan hetbedrijfsgebouw

aande Nassaulaan. Devrijval vandezevoorziening is in deexploitatierekening verantwoord onder
de overige baten.

6. Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018

Overlopende passiva
Accountantskosten

Algemene kosten

1. 550
800

775

3. 350

775

.
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Toelichting op de exploitatierekenina 2019
2019

2018

7. Overige baten

Opbrengstverkoop Nassaulaan72
Vrijval voorziening groot onderhoud

423. 267
76. 662
499. 929

8. Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten

977
3. 204

948
3. 434

4. 181

4. 382

977

948

775
177
2. 252

775
89
2. 570

3.204

3.434

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa

20. 118

23. 626

behoren en van effecten

17. 733

-101.861

37.851

-78. 235

Huisvestingskosten

Gemeentelijke heffingen
Algemene kosten
Accountantskosten
Bankkosten en -rente

Overige algemene kosten

9. Financiëlebaten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente banken

4

Rente obligaties
Dividend

1. 947
18. 167

1. 947
21. 679

20. 118

23. 626

17. 733

-101. 861

Waardeveranderinqen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Koersresultaten effecten
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Ondertekeningjaarrekening voor akkoord

Schiedam, 30 oktober 2020

J. de Vos

J. J. C. Krabbendam

P Breeman
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Overige toelichting

Statutaire resultaatbepaling

In artikel 2 van de statuten is opgenomen dat de stichting geen winst beoogt. Eventuele
exploitatieoverschotten worden toegevoegd aan de overige reserves en besteed conform de
doelstelling van de stichting.
Bezoldiging bestuur

leder bestuurslid ontving in 2019 600 vrijwilligersvergoeding.
Resultaatbestemming 2019
Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de overige reserves: 533. 599.
Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zichgeen gebeurtenissen met grote financiële gevolgen voor het

boekjaar2019 en eerdervoorgedaan.
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