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ADMINISTRATIEVERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Poon  

Parallelweg 11  

5223 AK   's Hertogenbosch

Kenmerk Behandeld door Datum

6557/2014 W. Bomer 23 juni 2015

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 1.954 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 578,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Poon te 's Hertogenbosch bestaande uit

de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting samengesteld. 

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden

Het is onze verantwoordelijkheid als samensteller van uw financiële gegevens om de door u verstrekte

opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en tevens volgens de door onze

beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrag- en beroepsregels.

In overeenstemming met het volgens Nederlands recht geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,

bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee

dat deze niet kan resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een

accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Poon bestaan voornamelijk uit het initiëren en stimuleren van nieuwe

ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse electro-akoestische muziek in de meest ruimste zin van het

woord.

3.2                Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 18 juli 2005 verleden voor notaris Mr Sjoerd Taeke Ypma te 's-Hertogenbosch is

opgericht de stichting Stichting Poon. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /

respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting.      

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid nadere toelichting te

verstrekken.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Van der Aa Oss B.V.

E.A. van Balen

              

Stichting Poon te 's Hertogenbosch
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2014 bedraagt negatief € 578 tegenover negatief € 571 over 2013. De resultaten over beide

jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2014

% €

2013

%

Verschil

€

Kosten

Algemene kosten 498 - 503 - -5

Bedrijfsresultaat -498 - -503 - 5

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -80 - -68 - -12

Resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening -578 - -571 - -7

Stichting Poon te 's Hertogenbosch
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2014

Winst-en-verliesrekening over 2014

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

 

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 82 41

Overige vorderingen en overlopende

activa 182 -

264 41

Liquide middelen  (2) 1.690 2.254

 1.954 2.295

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven

 

 

 

 



31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (3)

Winstreserve -10.815 -10.238

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 12.769 12.533

 1.954 2.295

  

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

2014

€ €

2013

€ €

Kosten

Overige bedrijfskosten  (5) 498 503

Bedrijfsresultaat -498 -503

Financiële baten en lasten  (6) -80 -68

Resultaat -578 -571

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

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

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 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.

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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 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 genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de

overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Omzetbelasting

Suppletie huidig jaar 41 41

Suppletie voorgaand jaar 41 -

82 41

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde Aansprakelijkheidsverzekering 182 -

2. Liquide middelen

ING zakelijke rekening 1299040 20 603

ING zakelijke Spaarrekening 1299040 1.670 1.651

1.690 2.254

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2014 aanwezige

liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

3. Kapitaal

Winstreserve

€

Stand per 1 januari 2014 -10.237

Aandeel in het resultaat -578

Stand per 31 december 2014 -10.815

4. Kortlopende schulden

Overige schulden

Rekening-courant A.E.J.M. van Dongen

2014

€

2013

€

Stand per 1 januari 12.133 11.897

Mutaties huidig jaar 236 236

Stand per 31 december 12.369 12.133

31-12-2014 

€

31-12-2013

€

Overlopende passiva

Administratiekosten huidig jaar 200 200

Administratiekosten voorgaand jaar 200 200

400 400

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2014 geen werknemers werkzaam.

2014

€

2013

€

5. Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 498 503

Algemene kosten

Administratiekosten 195 200

Verzekeringen 303 303

498 503

6. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en rentekosten 80 68

Stichting Poon te 's Hertogenbosch

   

 

Samenstellingsverklaring afgegeven
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BIJLAGEN



6                GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Voorbelasting 41 

Totaal te ontvangen -41

Stichting Poon te 's Hertogenbosch
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