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Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam te Rotterdam

1.1 Balans per 31 augustus 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA [31-08-2020] [12-03-2020]

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa 0 0

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende
activa 0 0

Effecten 0 0

Liquide middelen 1885,92 0

Totaal activa 1885,920 0

PASSIVA

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Algemene reserves 1885,92 0

Bestemmingsfondsen 0 0

Totaal reserves en fondsen 1885,92 0

Borg instructeurspolo's 0 0

Overige voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 1885,92 0
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1.1 Staat van baten en lasten over 2019/2020

Baten
Werkelijk
[2019-2020]

Begroot
[2019-2020]

Werkelijk
[2018-2019]

Baten van particulieren 0 0 0

Baten van bedrijven 0 4000 0

Baten van loterijorganisaties 0 0 0

Baten van subsidies van overheden 0 0 0

Baten van verbonden (internationale)
organisaties 0 0 0

Baten van andere organisaties zonder
winststreven 2500 2500 0

Som van de geworven baten 2500 6500 0

Cursussen particulieren 0 0 0

Bijdrage scholen 0 375 0

Overig (incl. sponsoring) 0 0 0

Som van de baten als tegenprestatie 0 375 0

Eigen bijdrage instructeursopleiding 0 0 0

Borg/verkoop/eigen bijdrage instructeurskleding 0 0 0

Overig 0 0 0

Som van de overige baten 0 0 0

Totale som baten 2500 6875 0

Lasten aan doelstellingen
Werkelijk
[2019-2020]

Begroot
[2019-2020]

Werkelijk
[2018-2019]

Lessen op scholen 0 350 0

Lessen aan particulieren 0 0 0

Opleidingen 0 0 0

Overig 0 0 0

Totaal vrijwilligersvergoedingen 0 350 0
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Kosten werving en opleiding instructeurs 0 750 0

Aanschaf (en retouren) instructeurskleding 0 200 0

Teambuilding instructeurs 0 0 0

Kosten inschrijving NRR/ERC 0 234 0

Reiskosten instructeurs 0 0 0

Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs 0 1184 0

Afschrijving reanimatiematerialen (MVA) 0 0 0

Aanschaf verbruiksmaterialen 0,01 2258,94 0

Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen 0 0 0

Vervoerskosten materiaal 0 0 0

Totaal lasten materiaal 0 2258,94 0

Drukwerk 0 0 0

Kosten sociale media 0 0 0

Onvoorziene kosten (begroting) 0 140 0

…

Totaal overige lasten besteed aan doel 0 140,14 0

Totaal besteed aan doelstellingen 0 3933,08 0

Totale lasten en saldi
Werkelijk
[2019-2020]

Begroot
[2019-2020]

Werkelijk
[2018-2019]

Totaal besteed aan doelstellingen 0 3933,08 0

Wervingskosten 0 0 0

ICT (o.a. boekhoudingsprogramma) 0 0

Bankkosten 45,92 120 0

Reiskosten bestuur 0 0 0

Congresbezoek bestuur 0 0 0

Kleding bestuur 0 0 0

Teambuilding bestuur 0 0 0

Vacatiegelden 0 0 0

Overige bestuursonkosten 0 0 0

Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving) 568,15 355,81 0

Totaal lasten beheer 614,07 475,81 0

Totale som lasten 614,08 4408,89 0
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Totale som baten 2500 6875,00 0

Saldo voor financiële baten en lasten 1885,92 2466,11 0

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo van baten en lasten (resultaat) 1885,92 2466,11 0

Resultaatsbestemming

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Algemene reserves 1885,92 2466,11

Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
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1.2 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 Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam, statutair gevestigd te
Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:
Het geven van reanimatieonderwijs ter ondersteuning van het identificeren en bestrijden van hart- en
vaatziekten, met bijzondere aandacht voor plotse hartdood.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Meidoornsingel 37 te Rotterdam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77622804.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam 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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen
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'.
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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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1.3 Toelichting op de jaarrekening

TOELICHTING OP DE BALANS

Academisch jaar 2019-2020 is het eerste boekjaar waarin de balans onderdeel uit maakt van de financiële
verslaglegging van Taskforce QRS Rotterdam. Daarom is ter vergelijking de balans van 2018-2019 retrospectief
opgesteld (dd. 12-03-2020).

Te zien is dat onze activa alleen bestaan uit liquide middelen en passiva uit eigen vermogen (reserves en fondsen).

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Vanaf dit boekjaar zal gewerkt worden met resultaat van baten en lasten.

Baten van andere organisaties zonder winststreven bestond in 2019-2020 uit een donatie van Hartstichting.

Boekjaar 2019-2020 is een ongewone periode geweest wegens de COVID-19 pandemie. Hierdoor hebben wij
vertraging gehad met de oprichting van de stichting en hebben halverwege het boekjaar besloten om boekjaar
2019-2020 te gebruiken om de stichting op te richten. Wij hebben besloten om in boekjaar 2020-2021
daadwerkelijk te beginnen met het aanschaffen van alle materialen, instructeurs en cursussen om vervolgens in dit
jaar ook reanimatielessen te kunnen geven.

De baten van bedrijven waren te hoog begroot. Door de COVID-19 uitbraak waren bedrijven niet bereid om als
sponsor te fungeren, waardoor onze baten lager uitvielen.

Vanwege de COVID-19 pandemie hebben wij ook nog geen reanimatielessen op middelbare scholen kunnen
geven, hierdoor zijn onze baten ook lager uitgevallen.

We hebben wel al 3 AED’s tegen een symbolisch bedrag van €00,1 van Taskforce QRS Maastricht kunnen
overnemen.

De kosten voor het onderhouden van een bankrekening bij de Rabobank betroffen €45,92 en vielen lager uit.

De beheerskosten, welke in het oprichtingsjaar de notariskosten en de inschrijvingskosten bij de Kamer van
Koophandel betroffen vielen hoger uit dan begroot.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. 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.

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 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.
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1.3 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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

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.

Opbrengstverantwoording

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

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Rotterdam te Rotterdam

1.3 Toelichting op de jaarrekening

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

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.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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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