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Balans en winst & verliesrekening per 31 december 2015

1.

Opgave

Ingevolge het bepaalde in art. 11. lid 3. van de statuten van de Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs
is aan de hand van de door het bestuur verzamelde gegevens door de penningmeester van het
bestuur een balans en winst & verliesrekening per 31 december 2015 samengesteld. Er heeft geen
accountantscontrole plaatsgevonden.

2.

Algemeen

2.1.

Oprichting

De stichting is opgericht op 31 december 2012 en is ingeschreven in het handelsregister op 15 januari
2013 onder nummer 56972598.

2.2.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
(a) het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van (projecten gericht op) de ontwikkeling van
vluchtelingen in Nederland;
(b) het vergroten van het begrip en de kennis over vluchtelingen;
(c) bij te dragen aan het verkleinen van de kloof tussen Nederlanders en vluchtelingen in
Nederland onder meer door het bevorderen van ontmoeting, begrip en tolerantie, om
daarmee vooroordelen en discriminatie tegen te gaan
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2.3.

Administratie

De administratie van de stichting wordt verzorgd door de penningmeester van het bestuur. De
administratie bestaat uit een bankboek en een archiefmap waarin inkoop- en verkoopnota’s worden
bewaard. Er is geen kasboek. De administratie wordt door de penningmeester geboekt in het
software pakket ‘speedbalance’.

2.4.

Belastingvrijstellingen

De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting en is bij beschikking van 14
maart 2013 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De
ANBI status van de stichting is geregistreerd in het ANBI register onder nummer 852384865.
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3.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

3.1.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa – deze worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van
afschrijvingen en op basis van de economische levensduur.
Vorderingen – deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening tegen oninbaarheid.
Overige activa en passiva – deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.2.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto-resultaat – dit is de opbrengst van voor derden verrichte diensten en ontvangen subsidies en
donaties, onder aftrek van verleende kortingen.
Afschrijvingen – de afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van de
volgende percentages van de aanschafwaarde: inventaris 20%; vervoermiddelen 20%.
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BALANS
Balans 31/12/14

Balans 31/12/15

€

€

4.379,00

€

4.816,00

ACTIVA
Vlottende activa
1000 Contanten
1010 Rek.cour. Triodosbank
1020 Bankrekening
1100 Debiteuren
1125 Contributies/donaties
1150 Vooruitbetaalde belastingen
1200 Kruisposten
1300 Overlopende activa

2.514,00

Totaal vlottende activa

€

2.514,00

€

9.195,00

Vaste activa
1400 Kantoorinventaris
1410 Afschrijving kantoorinventaris
1500 Hardware/software
1510 Afschrijving hardware/software
Totaal vast activa

€

Totaal activa

€

2.514,00

€

-

€

9.195,00

€
€

2.514,00
6.681,00

€

9.195,00

PASSIVA
Eigen Vermogen
2800 Beginkapitaal
2900 Winst of verlies
Totaal Eigen Vermogen

€
€

6.050,00
3.536,00
€

2.514,00

Vreemd Vermogen
2000 Leveranciers
2100 Banklening korte termijn
2400 Banklening lange termijn
2700 Overlopende passiva
Totaal Vreemd Vermogen

€

Totaal Passiva

€

2.514,00

€
€

9.195,00
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WINST & VERLIESREKENING
LASTEN
3000 Inkoop goederen
3010 Huur
3020 Belastingen
3050 Verzekeringen
3070 Algemene kosten
3090 Kantoorbenodigdheden
3100 Telefoon
3110 Porti
3130 Drukwerk en reclame
3140 Bankrente
3150 Bankkosten
3160 Afschrijving kantoorinventaris
3165 Afschrijving hardware/software
3170 Projectkosten ambassadeurs
Totaal lasten

jaar 2014

jaar 2015

€

946,00

€

167,00

€

1.139,00

€

720,00

€

105,00

€

73,00

€

1.346,00

€

1.741,00

€

3.536,00

€

2.701,00

€

4.567,00

€

1.866,00

BATEN
4200 Verkoopopbrengsten
4250 Kostprijs verkopen
4300 Lidmaatschapsbijdragen
4400 Bankrente
4500 Giften
Totaal baten

€

WINST/VERLIES

€

3.536,00

€

667,00

€

3.900,00
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TOELICHTING OP DE BALANS
1100

2900

De relatief hoge post debiteuren wordt verklaard doordat in de laatste maanden van
2015 veel gastlessen door de ambassadeurs zijn verzorgd die door de opdrachtgevers
nog niet zijn betaald.
Mutatie winst/verlies volgens de winst & verliesrekening van 2015 plus het saldo
debiteuren (rekening 1100) op de balans.

TOELICHTING OP DE WINST & VERLIESREKENING
3070

3130
3150
3170

4200

4500

Door het bestuur van de stichting gemaakte noodzakelijke kosten voor de
instandhouding van de organisatie, waaronder kosten voor inschrijving Kamer van
Koophandel, webhosting en ANBI-registratie.
Kosten gemaakt voor het uitbrengen van (digitale) nieuwsbrieven en het actualiseren
van de website.
Kosten door Triodos Bank in rekening gebracht voor het aanhouden van een rekening
courant.
Projectkosten zijn de kosten die ten behoeve van de ambassadeurs worden gemaakt
wanneer deze gastlessen en voorlichtingen verzorgen of trainingen bijwonen. De
kosten bestaan uit vrijwilligersvergoedingen (€ 25,- voor een inzet van 6 uur) plus een
vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten.
Verkoopopbrengsten bestaan voornamelijk uit vergoedingen en
reiskostendeclaraties die bij de opdrachtgevers voor gastlessen en voorlichtingen in
rekening zijn gebracht.
De rekening giften is gereserveerd voor ontvangen donaties, giften en subsidies. In
het afgesloten boekjaar is een donatie ontvangen van het fonds Fundatie Van den
Santheuvel, Sobbe.

ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR

Plaats:

………………………………………

Datum:

…………………………………………….

Linda Rook (voorzitter):

Edgar van Lokven (penningmeester):

Catharina de Brauw (secretaris):

Jamal Malik (bestuurslid):
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