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1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 562.992 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 2.036, samengesteld.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Oerol te Oosterend-Terschelling is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verlies-
rekening over 2020 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 de door de entiteit
gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening.
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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Oerol.

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 van 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.
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Jongemanstraat 22 info@bentacera.nl 01100531 Bolsward Heerenveen
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8700 AA    Bolsward BIC: RABONL2U NL812168628B01 Drachten Sneek
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2020 2019 Mutatie
€ % € % € %

Donaties 318.965 100,0 304.003 100,0 14.962 4,9

Bijdrage Stichting Terschellings
Oerol Festival 307.260 96,3 311.000 102,3 -3.740 -1,2
Overige bedrijfskosten 7.305 2,3 20.815 6,8 -13.510 -64,9

Totaal van som der kosten 314.565 98,6 331.815 109,1 -17.250 -5,2

Totaal van bedrijfsresultaat 4.400 1,4 -27.812 -9,1 32.212 115,8

Financiële baten en lasten -2.364 -0,7 -2.546 -0,8 182 7,1

Totaal van resultaat 2.036 0,7 -30.358 -9,9 32.394 106,7

Resultaatanalyse

2020
€ €

Resultaatverhogend

Hogere donaties 14.962
Lagere bijdrage stichting terschellings oerol festival 3.740
Lagere overige bedrijfskosten 13.510
Hogere financiële baten en lasten 182

Stijging van het resultaat 32.394
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1.4 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 2020 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

2020 2019
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 562.992 187.289
Kortlopende schulden -381.417 -7.750

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
181.575 179.539

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 181.575 179.539

Financiering

Eigen vermogen 181.575 179.539

1.5 STAAT HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN

2020
€

Herkomst

Resultaat = Cash-flow 2.036

Besteding

Toename werkkapitaal 2.036
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera B.V.

Ondertekenaar1

B.H.S. Kraan AA
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Stichting Vrienden van Oerol
Oosterend-Terschelling

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA

2020 2019
€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1 562.992 187.289

562.992 187.289

-7-



Stichting Vrienden van Oerol
Oosterend-Terschelling

PASSIVA

2020 2019
€ € € €

Eigen vermogen 2 

Vermogen 181.575 179.539

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 3 381.417 7.750

562.992 187.289
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2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Donaties 318.965 304.003
Bijdrage Stichting Terschellings Oerol
Festival

4 
307.260 311.000

Overige bedrijfskosten 5 7.305 20.815

Totaal van som der kosten 314.565 331.815

Totaal van bedrijfsresultaat 4.400 -27.812

Rentelasten en soortgelijke kosten 6 -2.364 -2.546

Totaal van resultaat 2.036 -30.358
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van Oerol is feitelijk gevestigd op Oosterend 43A, 8897HX te Oosterend-Terschelling en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41003404.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

GRONDSLAGEN

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

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.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

2020 2019
€ €

1  Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 381.740 6.068
Rabobank spaarrekening 181.252 181.221

562.992 187.289

2  Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

€

Stand per 1 januari 2020 179.539
Resultaat boekjaar 2.036

Stand per 31 december 2020 181.575

Kortlopende schulden

2020 2019
€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva

Nog door te storten algemene donaties Stichting Terschellings Oerol Festival 80.167 6.500
Bijdrage 2020 Stichting Terschellings Oerol Festival 300.000 -
Accountantskosten 1.250 1.250

381.417 7.750
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2.5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2020 2019
€ €

Donaties

Donaties Stichting Vrienden 318.965 363.644
Donaties Stichting Terschellings Oerol Festival - -59.641

318.965 304.003

2020 2019
€ €

4  Bijdrage Stichting Terschellings Oerol Festival

Donatie variabel 230.000 230.000
Donatie vast 20.000 20.000
Donatie programma 50.000 50.000
Overige bijdragen 7.260 11.000

307.260 311.000

2020 2019
€ €

5  Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 7.305 20.815

2020 2019
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 1.180 1.250
Kantoorbenodigdheden 792 1.358
Bestuurskosten 2.040 989
Oerolkrant januari 2.223 16.218
Oerolkrant mei 1.070 -
Bijdrage Joop Mulder Plak - 1.000

7.305 20.815
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2020 2019
€ €

6  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 2.364 2.546
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