Financieel Verslag 2016
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Aan de directie van:
Stichting 2109
Apollolaan 50
5694 WR Son en Breugel

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting 2109
te Son en Breugel samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan
een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

Pagina 3

Stichting 2109
Son en Breugel

Algemeen
De onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64100987.
Bestuur
Per balans datum wordt het bestuur gevormd door mevrouw S.J.M. den Uijl (voorzitter), de heer J.C. den Uijl
(penningsmeester) en de heer R. Haans (Lid).
Activiteiten
Het taboe en schaamte bij demen e wegnemen.De levenskwaliteit van mensen met demen e en hun omgeving
verbeteren door demen e herkenbaar te maken via het beeldmerk van S ch ng 2109.
Het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel van het dragen van het speldje van Stichting 2109.
Op dit speldje staat het beeldmerk van de stichting en in elk speldje is een persoonlijke code gegraveerd,
zodat de drager van het speldje traceerbaar is. Hiervoor is het noodnummer (088-2109000) beschikbaar.
Via dit noodnummer kan de stichting contact opnemen met de contactpersoon van de drager van het speldje.
Vaststelling jaarrekening
Het boekjaar 2015 is het eerste boekjaar van de stichting. Het resultaat is vastgesteld op € 1.950 negatief.
Het negatieve resultaat is ingestort door mevrouw S.J.M. den Uijl.
3
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Resultaatvergelijking
Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2016 € -614 (2015: € -1.950).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2016 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
winst-en-verliesrekening over 2016 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2015.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

2016
€

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Totaal kosten

2015
%

€

%

613
0
613

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

447
1.504
1.951

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

Bedrijfsresultaat

-613

0,0%

-1.951

0,0%

Resultaat voor belastingen

-614

0,0%

-1.950

0,0%
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Toelichting brutomarge
Het brutowinstpercentage is in 2016 gelijk gebleven.
De ontwikkeling van de brutomarge over 2016 ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:

Toelichting bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat gunstiger door:
Lagere verkoopkosten

1.504
1.504

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:
Hogere kantoorkosten

166
166

Hoger bedrijfsresultaat

1.338
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
31 dec 2016
€

ACTIVA
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31 dec 2015
d

€

€
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Balans per 31 december 2016
31 dec 2016
€

31 dec 2015
d

€

€

PASSIVA
Kapitaal Stichting 2109
Onverdeelde winst

614
-614
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Resultatenrekening over 2016
2016
€

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Totaal kosten

2015
€

€

613
0

€

447
1.504
613

1.951

Bedrijfsresultaat

-613

-1.951

Resultaat voor belastingen

-614

-1.950
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Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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 genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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 verzliezen 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.
Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
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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,
gebaseerd op de tot dat moment 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.
Kostprijs omzet
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten
die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in onderhanden projecten, de wijziging in voorraden
gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de obrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentenbaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve betalingslatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.
Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting 2109 geldende grondslagen voor waardering
en resultaatbepalingen.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiele baten
en lasten.
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Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en
gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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Toelichting op de resultatenrekening over 2016
2016
€
Kantoorkosten
Communicatiekosten
Contributies en abonnementen
Kleine aanschaffingen
Overige kantoorkosten

Verkoopkosten
Reclamekosten
Relatiegeschenken
Representatie
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2015
€

537
0
76
0
613

253
65
44
85
447

0
0
0
0

944
100
460
1.504
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Overige gegevens
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Overige gegevens
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Aangezien Stichting 2109 binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel
9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de
getrouwheid te worden toegevoegd.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Volgens de statuten wordt het volledige resultaat toegevoegd aan het kapitaal van de stichting.
Resultaatverwerking
De leiding van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2016 ad € -614 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op het kapitaal van de stichting
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop
is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de vennootschap.
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