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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
het Bestuur
Nieuwe Dukenburgseweg 21
6534 AD NIJMEGEN

Referentie: 5010/JR2019
Betreft:
jaarrekening 2019

Nijmegen, 17 maart 2020

Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te
Nijmegen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 24 april 2019 werd de stichting stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen per
genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74659278.

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2019
(x 1.000)

2018
%

(x 1.000)

%

Baten
Bruto exploitatieresultaat

33
33

100,0%
100,0%

-

0,0%
0,0%

Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Activiteitenlasten
Vrije kostenrubriek B
Vrije kostenrubriek C
Beheerslasten

10
1
17
10
10
48

30,3%
3,0%
51,5%
30,3%
30,3%
145,4%

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-15

-45,4%

-

0,0%

Resultaat
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1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 14.211. De ontwikkeling van het resultaat 2019
ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
(x 1.000)

(x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten

33
33

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Project werkgeversdesk
Project huishoudens
Project jongeren
Daling resultaat

10
1
17
10
10
48
15
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de
onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2019
(x 1.000)

%

Begroting 2019
(x 1.000)
%

Baten
Bruto exploitatieresultaat

33
33

100,0%
100,0%

122
122

0,0%
0,0%

Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Project werkgeversdesk
Project huishoudens
Project jongeren
Beheerslasten

10
1
17
10
10
48

30,3%
3,0%
0,0%
51,5%
30,3%
30,3%
145,4%

15
4
10
34
30
24
117

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-15

-45,4%

5

0,0%

Resultaat

1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2019 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 19.183. De ontwikkeling van het
resultaat 2019 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
(x 1.000)

(x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Project werkgeversdesk
Project huishoudens
Project jongeren

5
4
9
18
20
15
71

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Baten
Daling resultaat

89
89
18
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
1.4 Kengetallen
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
2019
Verhouding eigen vermogen / totaal
vermogen

Begroting
2019

0,44-

Begroting
2018

2018

-

-

-

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
2019
Quick ratio

Begroting
2019

0,70

Begroting
2018

2018
-

-

-

Vlottende activa - voorraden /
Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.
2019
Brutowinst-marge

100,00

Begroting
2019

Begroting
2018

2018

100,00

-

-

4,08

-

-

Brutomarge / Netto-omzet
Nettowinst-marge

43,40-

Resultaat / Netto-omzet
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2. BESTUURSVERSLAG
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2.1 Bestuursverslag
Algemeen
stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen is gevestigd te Nijmegen.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van inwonders en (medewerkers van) ondernemers in het Rijk
van Nijmegen in (bevordering van) hun financiële gezondheid, zowel op de korte als de lange termijn, zulks
in de breedste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van door andere organisaties georganiseerde
activiteiten in het kader van financiële hulpverlening en ter verbetering van de financiële hulpverlening en
ter verbetering van de financiële gezondheid van inwoners en (medewerkers van) ondernemers in het Rijk
van Nijmegen;
- het samenbrengen van partijen die behoefte hebben aan verbetering van hun financiële gezondheid;
- het vergaren en verspreiden van kennis op het gebeid van financiële hulpverlening.
Structuur
Stichting Financiel Fit Rijk van Nijmegen is een stichting en bestaat uit een Bestuur van ten minste drie
leden. Het Bestuur bepaalt de koers en stelt het beleid vast. Het Bestuur komt vier keer per jaar bijeen.
Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
- mevrouw J.C.J.M. Berben, voorzitter
- de heer C.J.M. van Wamel, secretaris en penningmeester
Het bestuur is in 2019 vier maal bijeengekomen.
Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen zijn allen vrijwilligers die geen dienstverband
hebben. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan het Apcg aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
RSIN nummer: 859983018.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
2.1 Bestuursverslag
Begroting voor het boekjaar 2020

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Baten subsidies van overheden
Saldo

€

€

100.000
12.000
112.000
112.000

Overige opbrengsten
Bruto exploitatieresultaat
Wervingskosten
Beheer en administratie
Project werkgeversdesk
Project huishoudens
Project jongeren

3.100
12.900
43.400
23.400
25.200
108.000
4.000

Exploitatieresultaat
Som der financiële baten en lasten

4.000

Resultaat uit gewone exploitatie
Buitengewoon resultaat
Resultaat

4.000

Omvang en functie van het besteedbare vermogen
Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen bedraagt € 14.200 nadelig. Met het verwacht resultaat
van € 4.000 in 2020 zal het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen zonder aanvullende maatregelen
ook in 2020 nadelig blijven.
Verwachtingen voor de toekomst
Voor 2020 zal gezien worden als een opstartjaar waarin vooral de producten verder tot ontwikkeling
gebracht zullen gaan worden.
Continuïteit
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 14.211 negatief. De financiering hiervan vindt
geheel plaats met kortlopende schulden. Momenteel kan de stichting met de toegezegde bijdragen voor
2020 haar verplichtingen nakomen. De stichting is geen langlopende verplichtingen aangegaan en start
projecten eerst op nadat de financiering rond is.
Beleggingen
Het beleggingsbeleid van stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen is er op gericht om tijdelijk niet
benodigde gelden uitsluitend te beleggen in deposito's van eerste klas Nederlandse banken of
verzekeringsmaatschappijen.
Momenteel worden hierin geen risico's gelopen door de stichting.

Nijmegen, 17 maart 2020
Het bestuur
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3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen

14.000

14.000

-

Liquide middelen

18.650

-

Totaal activazijde

32.650

-
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve

-14.211

14.211-

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

Totaal passivazijde

44.683
2.178

-

46.861

-

32.650

-
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te Nijmegen
3.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

Begroting
2019
€

2018
€

Subsidiebaten
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

15.000
17.742
32.742

47.000
75.000
122.000

-

Bruto exploitatieresultaat

32.742

122.000

-

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

10.106
36.838
46.944

15.000
102.028
117.028

-

Exploitatieresultaat

-14.202

4.972

-

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-9
-9
-14.211

4.972

-

Resultaat

-14.211

4.972

-

-14.211
-14.211

4.972
4.972

-

Bestemming resultaat:
Algemene reserve
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te Nijmegen
3.3 Kasstroomoverzicht over 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

-14.202
-14.000
46.861
32.861
18.659

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten en soortgelijke kosten

-9

Kasstroom uit operationele activiteiten

-9
18.650

Mutatie geldmiddelen

18.650

Toelichting op de geldmiddelen
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

18.650
18.650
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te Nijmegen
3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen, statutair gevestigd te Nijmegen, bestaan
voornamelijk uit:
- obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen;
- het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan het maatschappelijk verkeer;
- het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een functiebeperking als het gaat om inkomen,
arbeid, beeldvorming, wonen, toegankelijkheid, voorzieningen en informatie.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 te Nijmegen.
Continuïteit
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 14.211 negatief. De financiering hiervan vindt
geheel plaats met kortlopende schulden. Momenteel kan de stichting met de toegezegde bijdragen voor
2020 haar verplichtingen nakomen. De stichting is geen langlopende verplichtingen aangegaan en start
projecten eerst op nadat de financiering rond is.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen, statutair gevestigd te Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 74659278.
Groepsverhoudingen
Stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen is niet verbonden met een groep.
Stelselwijzigingen
Stelstelwijzigingen hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan.
Schattingswijzigingen
Schattingswijzigingen hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Fiscale correcties over voorgaande jaren
Fiscale correcties over voorgaande jaren hebben zich niet voorgedaan in het lopende verslagjaar.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te Nijmegen
3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld
in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving van toepassing.
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.
Afwijking van materieel belang
Afwijkingen van materieel belang hebben zich niet voorgedaan in het verslagjaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De stichting is eerst per 24 april 2019 opgericht. Vergelijkgende cijfers zijn derhalve niet aanwezig.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1
jaar.
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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen te Nijmegen
3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
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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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019
€
Overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidies

14.000

31-12-2019
€
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening

18.650

31-12-2018
€
-

31-12-2018
€
-

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2019
€
Algemene reserve
Beginsaldo Algemene Reserve
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

-14.211
-14.211

2018
€
-

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 0.
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019
€
Handelscrediteuren
Crediteuren

44.683

31-12-2019
€
Overige schulden
Nog te betalen kosten

2.178

31-12-2018
€
-

31-12-2018
€
-

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Er zijn geen voorwaarderlijk verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen.
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

Begroting
2019
€

€
Subsidiebaten
Baten subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven

15.000
15.000

2018
€

32.500
14.500
47.000

-

1.000
16.742
17.742

75.000
75.000

-

Personeelskosten
Lonen en salarissen

10.106

15.000

-

Lonen en salarissen
Werk Derden

10.106

15.000

-

753
753

3.150
1.000
150
4.300

-

De subsidies zijn tot en met 2018 door de gemeente Arnhem vastgesteld.

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften
Donaties

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

Begroting
2019
€

€

2018
€

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telecommunicatie
Internetkosten
Kosten automatisering
Overige kantoorkosten

232
221
453

1.000
500
500
500
7.392
9.892

-

7.080
9.500
16.580

24.779
9.500
34.279

-

9.526
9.526

15.000
4.500
500
9.529
29.529

-

9.526
9.526

7.500
6.300
700
9.528
24.028

-

9

-

-

Project werkgeversdesk
Ontwikkeling documentatiemappen
Projecturen

Project huishoudens
Geldfit Regio Rijk van Nijmegen
Workshops
Interviews
Projecturen

Project jongeren
Bijeenkomsten jongeren
Bijeenkomsten studenten
Afstudeeronderzoek
Projecturen

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen van belang na balansdatum.
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4. OVERIGE GEGEVENS
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stichting Financieel Fit Rijk van Nijmegen
4. Overige gegevens
4.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat zijn geen specifieke bepalingen in de statuten opgenomen.

Rapportdatum: 17 maart 2020
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