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Baker Tilly Berk N.V.
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T: +31 (0)70 358 90 00
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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk
Herengracht 3 A
2511 EG DEN HAAG

Datum
7 mei 2017

Referentie
015197\2016

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van
Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk te Den Haag.
SAMENSTELLINGSVERKLARING

VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016
en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten' . Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nlfuitleg-samenstellingsverklaring.

Alle diensten worden verricht op basis van een

overeenkomstvan opdracht, gesloten met

An independent member of Baker Tilly International

Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560. In deze voorwaarden is
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
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De basis voor de financiële verslaggeving betreft de door de stichting gekozen grondslagen. De
jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk en onze
samenstellingsverklaring daarbij zijn daarom uitsluitend geschikt voor het bestuur van de stichting en
kunnen derhalve niet voor anderen doelstellingen worden gebruikt.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

An independent

member of Baker Tilly International
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STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BUDDY NETWERK
'S-GRAVENHAGE

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1

Totaal activazijde

141.955

139.710

141.955

139.710

137.505

136.284

4.450

3.426

141.955

139.710

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva

2

3

Totaal passivazijde
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Samensteil ingsverklari ng afgegeven

STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BUDDY NETWERK
'S-GRAVENHAGE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

€
Baten
Lasten
Overige lasten

4

2016
€

€

2015
€

2.574

1.321

1.353

1.305

Netto resultaat

1.221

16

Resultaatbestemming
Overige reserves

1.221

16
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Samenstellingsverklaring

afgegeven

STICHTING VRIENDENVAN STICHTING BUDDY NETWERK
'S-GRAVENHAGE

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

INFORMATIE

EN RESULTAATBEPALING

OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres

en inschrijfnummer

handelsregister

Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk is feitelijk en statutair gevestigd op Herengracht 3 A,
2511 EG te 's-Gravenhage, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41158117.
ALGEMENE TOELICHTING
Belangrijkste

activiteiten

van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk bestaan voornamelijk uit het
verwerven van middelen en het beheren daarvan ten behoeve van projecten aangeboden door
Stichting Buddy Netwerk.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden

op basis waarvan

de jaarrekening

is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Kortlopende

schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Grondslagen

voor de bepaling

van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten (giften en sponsoring) en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BUDDY NETWERK
'S-GRAVENHAGE

TOELICHTING

OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016
€
1 Liquide middelen
Rabobank

31-12-2015

€
139.710

141.955

Alle ontvangsten en betalingen gaan via de bank. Er is geen kasverkeer.
2 Stichtingsvermogen
Overige
reserves
Stand per 1 januari 2016
Uit resultaatverdeling

€
136.284
1.221

Stand per 31 december 2016

137.505

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2016
€
3 Overige schulden en overlopende

31-12-2015

€

passiva

Nog te betalen aan SBN
Reservering accountantskosten

3.240
1.210

2.216
1.210

4.450

3.426

VOORSTEL RESULTAATVERWERKING
Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te
geven:
Het saldo van baten en lasten over 2016 ad € 1.221 wordt geheel toegevoegd aan de overige
reserves.
Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde
bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de huishouding.
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STICHTING VRIENDEN VAN STICHTING BUDDY NETWERK
'S-GRAVENHAGE

TOELICHTING

OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016
€

2015
€

4 Baten
Giften en sponsoring

2.574

1.321

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten
Bankkosten

1.210
143

1.210

1.353

1.305

-----

95

Den Haag,
Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk

R.M.V. van Dijk
Bestuurder

S. van Meeteren-Slingerland
Bestuurder

G.G.J. Rensen
Bestuurder

J.W. Weck
Bestuurder
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M.L.G. van Mourik
Bestuurder
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