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Stichting BriBos Verwentasjes
T.a.v. het bestuur
Meivliegsingel 6
2492 RA DEN HAAG

's-Gravenzande, 4 mei 2016

Betreft:

jaarrekening 2015

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting BriBos Verwentasjes te Den Haag
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur 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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
De Lijster Administraties & Belastingen

E.W. de Lijster
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1.2 Algemeen
Oprichting
De stichting is opgericht per 23 april 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 60734159. Daarnaast heeft de stichting per 23 mei 2014 een ANBI status verkregen onder
nummer 854037834.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
De directie stelt aan de Algemene Vergadering, met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2015, de
volgende resultaatbestemming voor:
€
3.421
3.421

Resultaat
Toevoeging aan de overige reserves
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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2.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

5.867

3.060

Totaal activazijde

5.867

3.060

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2015
€
€

4.783

31 december 2014
€
€

1.362
4.783

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

1.084

Totaal passivazijde
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1.362

1.698
1.084

1.698

5.867

3.060
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2.2 Staat van baten en lasten over 2015
2015
€

€

12.099
12.099

Opbrengsten
Baten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Kosten tasjes
Overige lasten
Lasten

2014
€

1.148
1.363
981
219
2.965
2.002

Resultaat
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€

7.198
7.198
3.970
1.764
102

8.678

5.836

3.421

1.362
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6
BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen
voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens
afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking
in de waardering van materiële en immateriële vaste activa.
Onderneming
Stichting BriBos Verwentasjes, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 60734159.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015
€
Liquide middelen
ABN AMRO Bank

5.867
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31-12-2014
€
3.060
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2015
€
Overige reserves
Stand per 23 april
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

1.362
3.421
4.783

2014
€
1.362
1.362

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2015
€
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen

1.084
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31-12-2014
€
1.698
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015
2015
€
Baten
Donaties
Subsidie Roparun
Waarderingssubsidie Den Haag
Overige opbrengsten

Huisvestingskosten
Inrichting kamer
Nog te betalen kosten kamer

Verkoopkosten
Representatiekosten
Promotie
Verpakkingsmaterialen
Verzendkosten

Autokosten
Brandstoffen

Kantoorkosten
Websitekosten
Contributies en bijdragen

Kosten tasjes
Tasjes algemeen
Tasjes mannen
Workshops

Overige lasten
Onkosten secetariaat
Kantinekosten
Cursuskosten
Bankkosten en provisies
Diverse kosten

- 11 -

2014
€

4.246
2.388
5.000
465
12.099

1.898
5.300
7.198

1.148
1.148

2.272
1.698
3.970

115
941
205
102
1.363

-

981

-

212
7
219

-

614
291
2.060
2.965

1.764
1.764

218
127
700
142
815
2.002

102
102

