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Stichting Bureau Clara Wichmann
Hoogte Kadijk 143F 19

l0l8 BH Amsterdam

Geachte mevrouw De Casparis,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARINGVANDEACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Bureau Clara Wichmann is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en
lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 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 Bureau Clara
Wichmann. rilij 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.

Amsterdam, 28 maart 2019

AccountAbilities Accountants B.V

w.g.M. te Nuijl RA

Abilities

AccountAbilities is de handelsnaam voor een groep van juridische entiteiten waarvan AccountAbilities Accountants B.V. deel uitmaakt.



JAARREKENING

Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Kasstroomoverzicht 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

1 BALANS PER 3l DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

31 december
2018

3l december
2017

€€

(2)

(3)

2.097

108.397

5'7

95,1 18

Samenstellingsverklaring afgegeven

lto.494 95.175



31 december
2018

3l december
2017

€c

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Ovenge belastingen en premies sociale verzekeringerr
Overlopende passiva

(4)

(s)

(6)

88.827

10.983

5.192
5.492

61.192

19.451

93
8.439

10.684 8.532

Samenstellingsverklaring afgegeven

110.494 95.175
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Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

€

Baten
Lasten

17)

201 8 2017

3',7.794

€

132.t96

110.375

€ €

Toekenningen/(wij val) voorzieningen
garantstelling
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Fondswervings- en publiciteitskosten
Algemene kosten
Externe kosten Alliantie "Samen
werkt het!"

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat
Belastingen

Resultaat

(1.2t3)
42.615

8.074
t.552

8.857
8.045
1.942

(1 0)

(11)

(12)

(1 3)
1.622
1.019
1.859

17.053

t29
3.744
1.254

721

1 1.833

(8)

(s)

22.085

36.525

(14)

(15)

(1 6)

2r.82t

(1 86)

(r4.440)

(1 63)

27.635 (14.603)

2r.635 (14.603)

Samenstelli ngsverkl aring afgegeven 5



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

201 8 2011

€ € €

(14.440)

129
(817)

410

(8.223)

(220)

€

(22.e41)

(r63)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

Kasstroom uit bedrij fsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Samenstelling geldmiddelen

Geldmiddelen per I januari

Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 3l december

2t.821

(8.468)

(2.040)

2.152

5757
(243)

13.465

(186)

13.219 (23.104)

13.279 (23.r04)

2018 2017

€ €

95.1 18

13.279

€

r18.222

(23.104)

95.118

€

108.397

Samenstellingsverklaring afgegeven 6



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

4 TOELICHTING OPDE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Bureau Clara Wichmann, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan

voornamelijk uit het ondersteunen/voeren van rechtszaken om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren.

Vestigingsadres

Stichting Bureau Clara Wichmann (geregistreerd onder KvK-nummer 41180745) is feitelijk gevestigd op
Hoogte Kadijk 143 F 19 te Amsterdam.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van dejaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Bureau Clara Wichmann zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in artikel 2:362 lid I BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

betreffende j aamekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR \ryAARDERING VAN ACTIVA BN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

-7 -Samenstellingsverkl aring afgegeven



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 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.

Vo orzie ning g ar ant s te lling en

Vo o rz.ienin g g arant st ellin g en

De voorziening garantstellingen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde voor de ingeschatte kosten uit
hoofde van de procedures waarvan de kosten voor rekening van de stichting zullen komen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schuldeu wordetr na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprij zen.

Baten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

8Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

Financiële baten en lasten

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

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOYERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

-9-Samenstellingsverkl aring afgegeven



Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

5 TOELICHTING OPDE BALANS PER 3l DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2018

Afs c hrij v in g s p e rc ent a I e s

Inventaris

Inventaris

€

2.875
(2.87s)

Vo

20

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10-



Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Overlopende activa

Rente
Nog te ontvangen schikking
Nog te ontvangen giften

3. Liquide middelen

Triodos
ING Bank N.V.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

31-t2-2018 31-12-2017

€ €

2.097

57
1.000
1.040

2.097

57

57

57

66.384
42.013

41.929
53. r 89

108.397 95.118

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11-



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekj aar

Stand per 31 december

Het ingehouden deel van het resultaat over 20 1 8 bedraagt €. 21 .635 .

5. Voorzieningen

Voorziening garantstellingen

Voorziening garantstellingen

Stand per 1

januari
20t8 Toekenning Besteding Vrijval

201 8 2017

aE

81.795
(14.603)

€

67.192
21.635

88.827 67.192

31-12-2018 3t-12-201'l

10.983 19.451

Stand per
3l

december
2018

€€

€ €€. € €

Garantstellin g 2013
Garantstellin g2014
Garantstellin g 2015
Garantstellin g 2016
Garantstellin g 2017
Garantstelling 2018

7.9t3
2.679
4.253

250
4.356

(666)
(2s0)

(3.026)
(3.313)

(7.e13)
(2.61e)
(1.7e6)3.692

8.813

5.483

-5.500

( 1.330)

19.4s1 12.505 (7.255) (13.718) 10.983

Het totaal van de toekenning en vrijval is verwerkt via de Staat van Baten en Lasten.

De garantstellingen hebben een kortlopend karakter.

Samenstellingsverkl aring afgegeven - 12-



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

6. Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld
Accountantskosten
Nettoloon
Vooruit ontvangen subsidies
Nog te betalen kosten Alliantie "Samen werkt het!"
Algemene kosten

3t-12-2018 3l-12-201'l

€ €

5.192

5.492 8.439

93

Lt39
1.507

201.

2.495
150

291

911

6.737

500

5.492 8.439

Samenstellingsverklaring afgegeven _t3_



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

7. Baten

Donaties
Bijdragen
Schikkingen
Subsidie

8. Toekenningen/(vrijval) voorzieningen garantstelling

Toekenning/(vrij val) voorziening garantstellin g 2013
Toekenning/(vrijval) voorziening garantstellin g 2014
Toekenning/(vrij val) voorziening garantstelling 20 I 5

Toekenning/(vrij val) voorziening garantstellin g 201 6
Toekenning/(vrij val) voorziening garantstellin g 2017

Toekenning/(vrijval) voorziening garantstellin g 2Ol8

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Bruto lonen
Mutatie vakantiedagenverpl ichting
Mutatie vakantiegeldverplichting

Ontvangen ziekengelduitkeringen

1 0. Overige personeelskosten

Verzuimverzekering

Gemiddeld aantal werknemers

2018 zo17

€

16.359
6.737
1.000

r 08.1 00

13.857
8.228

€

132.196 22.085

Stichting Bureau Clara Wichmann maakt onderdeel uit van Alliantie "Samen werkt het!". Deze alliantie heeft
subsidie ontvangen waarvan in 2018 een bedrag van EUR 108.100 is toegewezen aan Stichting Bureau Clara
Wichmann.

(7.913)
(2.67e)
1.896 (424)

(2.630)
t1.9ll(1.330)

8.813

(1.213) 8.857

39.683
2.932

9.880

621

42.615 10.507
(2.462)

42.615 8.045

1.552

Gedurende het jaar 2018 waren I werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: l).

1 1. Afschrijvingen

Materiële vaste activa - 129

Samenstellingsverklaring afgegeven -14-



Stichting Bureau Clara Wichmann teAmsterdam

Overi ge bedrijfskosten

1 2. Huisv e s ting sko s t en

Huur onroerende zaak

13, Kantoorkosten

Kantoorbehoeften
Automatiseringskosten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen
Internetkosten

l4,Algemene kosten

Administratiekosten
Advieskosten
Website
Overige algemene kosten

lS.Externe kosten Alliantie "Samen werkt het!"

Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit B.1
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit 8.3
Alliantie "Samen werkt het!" - activiteit B-algemeen
Alliantie "Samen werkt het!l' - activiteit C.4

2018 201'7

€ €

1.622 3.744

524
49s

136

87
332
528
150

2l

1.019

2.459

13.942
652

1.254

1.3r4
8.228
1.423

868

t7.053 1l,833

15.782
4.041
3.370

14.601

37.794

Samenstellingsverklaring afgegeven -15-



Stichting Bureau Clara Wichmann te Amsterdam

l6.Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur

Amsterdam, 28 maart 2019

w.g.A. de Casparis

w.g. R.L. de Graaff

2018

w.g. L. Tjon Soei Len-Thompson

20t7

€ €

57
(243)

57
(220)

(1 86) (163)

Samenstellingsverklaring afgegeven -16-


