Stichting JA Foundation
Baksweer 247
4941 LL RAAMSDONKSVEER
2016

Stichting JA Foundation
Oosterhout

INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT
PAGINA
I. ACCOUNTANTSVERSLAG
1. Samenstellingsverklaring
2. Analyse van baten en lasten
3. Fiscale positie

3
5
5

II. JAARREKENING 2016
1. Balans per 31 december 2016 (na resultaatverwerking)
2. Staat van baten en lasten
3. Toelichting behorende tot de jaarrekening
- Algemeen
- Grondslagen van waardering en bepaling van het saldo van
baten en lasten

6
7
8
8

III. OVERIGE GEGEVENS
1. Bestuursvoorstel saldo baten en lasten
2. Accountantscontrole

10
10

Stichting JA Foundation
Baksweer 247
4941 LL RAAMSDONKSVEER

10 mei 2017

Ref. 16.5500.WN

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij
ingevolge uw opdracht tot samenstellen van de jaarrekening van de stichting met
betrekking tot het boekjaar 2016 hebben verricht.
I. ACCOUNTANTSVERSLAG
I.1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van
Stichting JA Foundation te Bavel samengesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en
de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de Stichting.

Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 “Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie”. De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan
worden ontleend.
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Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving en met de van toepassing zijnde wet en/of regelgeving.
Van den Noort Fiscaliteiten B.V.

drs. J.W.H. van den Noort RB
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I.2. ANALYSE VAN BATEN EN LASTEN
Ter analyse van het resultaat verstrekken wij u de volgende opstelling,
welke voortvloeit uit de opgestelde administratie over 2016.
De overeenkomstige cijfers over het boekjaar 2016 luiden:

€
€
€

90.613
-42.574
48.039

€

69.894

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

€
€

-21.855
315

Mutatie algemene reserves

€

-22.171

Baten
Inkoop sponsoractiviteiten ten behoeve van baten
Netto baten
Stichtingslasten
Project Suriname
Bouwkosten SU
Materieel Suriname
Reclame en drukwerk
Autokosten Suriname
Huisvestingskosten Suriname
Transportkosten
Algemene kosten
Overige algemene lasten/baten
Som der lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.344
47.431
606
193
2.425
1.795
6.184
1.434
-518

I.3. FISCALE POSITIE
Stichting JA Foundation bedrijft geen commerciële of concurrerende activiteiten en is
derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Stichting JA Foundation is
een door de Belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling.
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II. JAARREKENING 2016
II.1. BALANS OVER 2016 STICHTING JA FOUNDATION

ACTIVA

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

PASSIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Te vorderen sponsors

31 december 2015
€
€

VERMOGEN

0

0
0

Liquide middelen
Rabobank
ING bank

31 december 2016
€
€

19.164
10.298

0

50.823
0

Kapitaal per 1 januari
Saldo baten en lasten
Stand per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva

29.462

50.823

29.462

50.823
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50.823
-22.171

10.044
40.779
28.652

50.823

809

0

29.462

50.823
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II.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016

€
€
€

90.613
-42.574
48.039

€

69.894

Resultaat
Financiële baten en lasten

€
€

-21.855
315

Mutatie algemene reserves

€

-22.171

Baten
Inkoop sponsoractiviteiten ten behoeve van baten

Stichtingslasten
Project Suriname
Bouwkosten SU
Materieel Suriname
Reclame en drukwerk
Autokosten Suriname
Huisvestingskosten Suriname
Transportkosten
Algemene kosten
Overige algemene lasten/baten
Som der lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
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10.344
47.431
606
193
2.425
1.795
6.184
1.434
-518
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II.3. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING
ALGEMEEN
Activiteiten
De stichting ondersteunt projecten ten behoeve van kansarme kinderen op globaal niveau.
Bestuur
Als bestuurders van Stichting JA Foundation treden op:
- de heer J.J.H. van de Grift (voorzitter/penningmeester)
- mevrouw C.M.A. Wasser - Maat (vicevoorzitter)
- mevrouw A.N.W. Baars - Rolffs (secretaris)
- de heer G. H. Pruijsen (algemeen bestuurslid)
- de heer H. van Ingen (algemeen bestuurslid)
Gedurende het boekjaar 2016 waren er geen werknemers in dienst.
Wel zijn er werkzaamheden verricht door vrijwilligers. Deze hebben geen vergoeding
ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister
onder nummer: 58518371
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN
EN LASTEN
Waarderingsgrondslagen voor de balans
De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van het vermogen gaan uit van de historische
kosten. Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde
opgenomen.
Grondslagen voor saldobepaling
Bij het bepalen van het saldo worden de baten en lasten toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
Debiteuren
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid, welke op individuele basis is
bepaald.
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Overige activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde. Op vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.
Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst ontvangen van derden ter ondersteuning van de
door Stichting JA Foundation gedreven projecten.
Belastingen
Zolang er geen commerciële of concurrerende activiteiten worden verricht is er voor
Stichting JA Foundation geen aangifte en belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
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III. OVERIGE GEGEVENS

III.1. BESTUURSVOORSTEL BATEN EN LASTEN
Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten 2016 te muteren met de algemene
reserve en in de toekomst te gaan gebruiken voor nieuwe projecten.
De jaarrekening is vastgesteld op 31 mei 2017
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
III.2. ACCOUNTANTSCONTROLE
Ingevolge artikel 396 Boek 2 BW is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.
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