Schaalhoren 33
3225 BP Hellevoetsluis
Tel: 06 48528922
Steur 90
3344 JJ Hendrik Ido Ambacht
Tel: 06 23091968
KVK: 63506599
BTW-nr: NL855265826B01
Bank: NL82RABO0177882611

Jaarverslag 2015 van
Stichting doyoucare

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2015 ...................................................................................................................................... 2
1

OPDRACHT .............................................................................................................................................. 3

2

SAMENSTELLINGSVERKLARING .................................................................................................... 3

3

ALGEMEEN .............................................................................................................................................. 4

JAARREKENING 2015 .................................................................................................................................... 5
1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015.................................................................................................... 6

2.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015................................................................................... 8

3.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ....................................... 9

4.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ........................................................ 11

5.

TOELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2015 ................................................... 11

1

JAARVERSLAG 2015

2

Sc ha a lho re n 3 3
3 2 2 5 B P H e lle v o e t s luis
T e l: 0 6 4 8 5 2 8 9 2 2

S t e ur 9 0
3 3 4 4 J J H e ndrik Ido A m ba c ht
T e l: 0 6 2 3 0 9 19 6 8

KV K: 6 3 5 0 6 5 9 9

Stichting doyoucare
t.a.v. het bestuur
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1069 KD Amsterdam
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Hellevoetsluis, 17 juni 2016
Betreft: Jaarverslag 2015
Geachte mevrouw Amezian,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot de stichting doyoucare.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van de stichting., waarin begrepen de balans en de
winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van de stichting doyoucare te Amsterdam bestaande
uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur.
Verantwoordelijkheid van fenn finance
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht.
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden onze
werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de
jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dart wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening kunnen verstrekken.
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3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De doelstelling van Stichting doyoucare, zoals opgenomen in de oprichtingsakte zijn:
1. Het creëren van bewustwording voor maatschappelijke problemen in binnenland alsmede het creëren
van mondiale bewustwording voor de leefomstandigheden van getroffenen door conflicten in de
betreffende regio van het conflict;
2. Het stimuleren bewustwording voor maatschappelijke problemen en het stimuleren van de
maatschappij om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van
getroffenen in de betreffende regio van het conflict;
3. Het bieden van (nood)hulpverlening in onder andere conflictgebieden en
4. Het ondersteunen bij, en inzetten op, duurzaamheid op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs,
gezondheidszorg, watervoorzieningen en economie in samenwerking met lokale mensen ten behoeve
van het delen van kennis en ervaring met het oog op zelfredzaamheid.
3.2

Bestuur

Per 26 oktober 2015 is het beheer van de stichting. in handen van Rabia Amezian, Suad-Hanine Shatou en
Frederich Wilhelm Christen.
3.3

Bestemming van de winst 2015

De winst over 2015 bedraagt € 1.717. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestemming van de winst
over het jaar 2015 zal worden gebruikt voor activiteiten in 2016 en is daarom aan het eigen vermogen
toegevoegd.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
fenn finance

Drs. F.W. Christen
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JAARREKENING 2015
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1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Stichting doyoucare
balans per 31-12-2015

2015

2014

-

-

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Vaste materiële activa

Vastgelegde middelen

-

-

-

-

1.870
1

-

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren
Debiteuren
Vorderingen en overlopende activa
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Bank; betaalrekening
Kas
Liquide middelen

1.871

-

Vlottende activa

1.871

-

Balans activa

1.871

-

TOTAAL ACTIVA

1.871

-
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Stichting doyoucare
balans per 31-12-2015

2015

2014

1.717

-

1.717

-

-

-

Nog te betalen kosten
Kortlopende schulden

153
153

-

Vreemd vermogen

153

-

Balans passiva

1.871

-

TOTAAL PASSIVA

1.871

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Winst / verlies lopend boekjaar
Winst lopend boekjaar
Overige reserve
Eigen vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Crediteuren
Overige schulden
-

7

2.

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

Stichting doyoucare
Verlies- en winstrekening 2015

WINST / VERLIES

2015

2014

OMZET GEGEVENS
Omzet
Donaties
Omzet
Bruto winst

5.230
5.230
5.230

-

69

-

230
298

-

KANTOORKOSTEN
Telefoon, internet
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Kantoorbenodigdheden
Kantoorkosten
FINANCIERINGSKOSTEN
Rentelasten
Betaalde renten
Bankkosten, koers- en betalingsverschil
Bank- en girokosten
Betalingsverschillen
Financieringskosten

-

2

-

50
3.061
3.111

-

93
8
101

-

Kosten

3.512

-

Netto winst

1.717

-

1.717

-

ALGEMEEN
Diverse kosten
Stichtingskosten
Hulpgoederen
Algemene kosten
VERKOOP
Reclame- en advertentiekosten
Reclamekosten
Advertentiekosten
Verkoopkosten

TOTAAL WINST / VERLIES

2
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3.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historisch kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn verplichtingen om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 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 opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waar in de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden
in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten na aftrek van
kortingen. Omdat de stichting niet BTW plichtig is vind er geen aftrek omzetbelasting plaats.
Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.
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4.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA
Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen kosten welke door Rabia Amezian privé zijn voorgeschoten.
Deze kosten zijn:
Hulpgoederen project Gaza

34,99

Oprichtingskosten

50,00

Kosten Website

68,50
Totaal

153,49

5. TOELICHTING OP DE VERLIES- EN WINSTREKENING 2015

De verlies- en winstrekening 2015 beslaat slechts 2 maanden. Eind oktober is de stichting
opgericht en in november en december is de stichting aangevangen met activiteiten ten
behoeve van het eerste project.
Met de eerste activiteit die georganiseerd is en een oproep via social media om een donatie te
doen is er € €5.230 aan donaties ontvangen.
Van dit bedrag is voor € 3.061 aan hulpgoederen gekocht. Dit betreffen jassen en schoenen ten
behoeve van het #winterprojectKetama.
Om de eerste activiteiten te promoten en ten behoeve van een samenwerking die met twee
Amsterdamse scholen is aangegaan zijn er drukkosten gemaakt voor € 230. Voor € 69 zijn er de
eerste voorbereidingen, onder andere domeinnaam en webhosting, getroffen voor een website.
Verder is er een bedrag van € 101 gemaakt aan verkoopkosten. Dit betreft vooral online
advertentiekosten om het project onder de aandacht te brengen.
Deze type (overhead) kosten zijn gedekt onder andere door bijdragen van het bestuur voor een
bedrag van € 455. In 2016 zullen bijdragen ten behoeve van overheadskosten apart in de
Verlies- en Winstrekening worden opgenomen.
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