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Aan de bestuurders van:
Stichting Djenné
Pastoor Dijkmansstraat 33
5611 RA Eindhoven

Geachte bestuurders,
Hierbij treft u de jaarrekening 2016 van uw stichting aan.
1.
OPDRACHT
Ingevolge van uw opdracht hebben we de jaarrekening 2016 van uw stichting samengesteld op
basis van de door u verstrekte gegevens.
2.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid
een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van
financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan
een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij (op zorgvuldige wijze) de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving (en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9,
Burgerlijk Wetboek 2).

Eindhoven, 25 november 2017
ALBAWILL

Dhr. B. Evloév
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BALANS (x € 1,-)
ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen

3.541
========

7.990
========

TOTAAL ACTIVA

3.541
========

7.990
========
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PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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31-12-2016

31-12-2015

2.041
========

6.990
========

1.500
========

1.000
========

3.541
========

7.990
========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1,-)

BATEN
Baten uit bijdragen/subsidies

2016

2015

9.745
________

28.159
________
28.159

SOM DER BATEN
LASTEN
Toegekende kosten
Algemene lasten

12.688
1.711
________

SOM DER LASTEN
BRUTORESULTAAT
Financiële baten en lasten
NETTORESULTAAT
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9.602
2.126
________
14.399

11.728

-/- 4.654

16.431

295
________
-/- 4.949
========

259
________
16.172
========
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
ABN AMRO betaalrekening
ABN AMRO depositorekening
BMS rekening

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

3.080
163
298
________
3.541
========

7.529
163
298
________
7.990
========

31-12-2016

31-12-2015

6.990
-/- 4.949
________
2.041
========

-/- 9.182
16.172
________
6.990
========

1.500
========

1.000
========

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Boekwaarde per 1 januari
Bij: resultaat huidig boekjaar
Boekwaarde per 31 december

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
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SPECIFICATIE WINST- EN VERLIESREKENING
Baten uit bijdragen/subsidies
Projecten

Toegekende kosten
Projecten
Overige kosten

Algemene lasten
Administratie- en accountantskosten
Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Financiële lasten
Bankkosten
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2016

2015

9.745
========

28.159
========

7.754
4.934
________
12.688
========

8.450
1.152
________
9.602
========

500
939
272
________
1.711
========

500
1.354
272
________
2.126
========

-295
________
295
========

-259
________
259
========

295
========

259
========
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengswaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangen bijdragen / subsidies
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten na
aftrek van kortingen. De omzet bestaat tevens uit veilingopbrengsten van geschonken kunstobjecten,
ontvangen subsidies en giften van derden.
Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als alle belangrijkste
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en
ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Toegekende kosten
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en lasten betreffende de op het boekjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
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