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1. Jaarrekening 
  

1.1 Balans per 31 december 2018  
 

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € € € 

ACTIVA 

Vlottende activa 
    

Vorderingen     

Handelsdebiteuren  420    -   
Belastingen en premies sociale verzekerin-
gen  957    295   

   1.377    295  
     
Liquide middelen   21.338    36.867  
 

       

Totaal activazijde   22.715    37.162  
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  31-12-2018   31-12-2017  
 € € € € 

PASSIVA 

Eigen vermogen     

    21.666    37.013  
     
Kortlopende schulden     

Overlopende passiva   1.049    149  
 

       

Totaal passivazijde   22.715    37.162  
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1.2 Staat van baten en lasten over 2018  

 
 

 2018   2017  

 

 € € € € 

Baten   270.722    260.267  
Uitgaven   286.069    268.076  

  
 

 -15.347  
 

 -7.809  
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon   

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  

Stichting City Swim Dordrecht is feitelijk en statutair gevestigd op Boeroestraat 87, 3312 HB te 
Dordrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 63320363. 

Algemene toelichting   

Belangrijkste activiteiten van de onderneming  

De activiteiten van Stichting City Swim Dordrecht bestaan voornamelijk uit het inzamelen van geld en 
genereren van aandacht ten behoeve van het bevorderen en ondersteunen van onderzoek naar- en 
preventie van chronische of levensbedreigende ziekte door het organiseren van zwemevenementen. 

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 
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   

Vorderingen   

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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 
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ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor 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. 

Omzetverantwoording   

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke 
en van over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten   

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

Activa  

Vlottende activa 

Vorderingen 

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

Handelsdebiteuren 
Nominale saldi  2.420   -  
Voorziening dubieuze debiteuren  -2.000   -  

  420   -  
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting  957   295  
 
Liquide middelen 
Rabobank, rekening-courant  337   935  
Rabobank, spaarrekening  20.901   35.862  
Rabobank, donatierekening  100   70  

  21.338   36.867  
 

Passiva  

 
Eigen vermogen 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. 
   

 € 

Stand per 1 januari 2018  37.013  
Aandeel in resultaat boekjaar   -15.347  

Stand per 31 december 2018  21.666  
 
Het eigen vermogen wordt aangehouden ter dekking van risico's op korte termijn en om te waarborgen 
dat de Stichting City Swim Dordrecht ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
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Kortlopende schulden 
  

  31-12-2018   31-12-2017  
 € € 

Overlopende passiva 
Diversen  1.049   149  
 



 
 
 
 

 

Stichting City Swim Dordrecht  

 10 

 

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2018   2017  

 

€ € 

Baten 
Inschijfgelden deelnemers  33.659   36.892  
Donaties  225.165   200.075  
Sponsorbijdrage  11.650   23.000  
Overige inkomsten  248   300  
 

 270.722   260.267  
 

 
Gemiddeld aantal werknemers 
 
2018  
 Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers  -  
2017  
 Aantal 
Gemiddeld aantal werknemers  -  

 

Lasten 
Gift Fight Cancer  225.165   200.075  
Communicatiekosten  15.725   13.634  
Kosten evenement  10.643   14.554  
Kosten deelnemers  6.239   12.333  
Bank- en transactiekosten  5.553   5.462  
Parcours  4.254   10.113  
Reddingsbrigade/EHBO  3.457   3.525  
Kosten vrijwilligers  3.170   2.527  
Kosten website  3.106   3.351  
Opslagcontainers  2.695   -  
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren  2.000   -  
Bestuurskosten  1.491   647  
Verzekeringen  1.359   1.359  
Leges en belastingen  482   426  
Stalling opslagcontainers  125   -  
Overige algemene kosten  606   71  
 

 286.070   268.077  
 
 


