Stichting Eefies te Vlissingen
Rapport inzake jaarstukken 2015
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1.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw Stichting , waarin
begrepen de balans met tellingen van EUR 348,93 En de winst-en-verliesrekening
sluitende met een resultaat van EUR 348,93 samengesteld.

2.

Deskundigenonderzoek

Aangezien De Stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde
grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is
aan de jaarrekening geen controleverklaring afgelegd.
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3.

Algemeen

3.1 Bedrijfsgegevens
De Stichting heeft ten doel op de communicatie met en tussen verschillende
doelgroepen te stimuleren en op deze wijze bij te dragen aan wederzijds respect,
bewustwording, kennisoverdracht en het tegengaan van sociaal isolement, alsmede
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2 Bestuur
•
•
•
•
•

Eef de Nooijer – Voorzitter
Edwin de Vries – Penningmeester
Marjolijn van Galen – Algemeen Bestuurslid
Ria Franke – Algemeen Bestuurslid
Daniel van Bloppoel – Algemeen Bestuurslid

3.3 Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 29 april 2015 door notariskantoor Sauer en Oonk is Stichting
Eefies opgericht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting.

3.4 Bestemming van de winst 2015
De winst over 2015 bedraagt EUR 348,93
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4.

Fiscale positie

Stichting Eefies heeft geen winststreven. De Stichting is derhalve niet
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Hoogachtend,
E. de Vries
Penningmeester

E. De Nooijer
Voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31 december 2015

29 april 2015

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

348,93
348,93

31 december 2015

29 april 2015

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

348,93
348,93
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
29 april t/m 31
december 2015
Netto omzet
Kostprijs van de
omzet

950,71
601,78

Bruto
omzetresultaat
Belastingen resultaat
uit gewone
bedrijfsuitoefening

348,93

Resultaat

348,93
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GRONDSLAG VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
ALGEMENE GROND
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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 kostprijzen.
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.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in
het jaar ten lasten van de gesubsidieerde uitgaven komen waarin de opbrengsten
zijn gederfd / waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Belastingen
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting aangezien zij
geen winstdoelstelling heeft.
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