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Samenstellingsverklaring:

Rotterdam, 28-3-2017

Aan: Stichting Extra Extra

Opdracht:

Ten behoeve van de stichting hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening

samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij 

de stichting.

Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, samenstellen van de jaarrekening.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding, het doen van aangiften 

omzetbelasting en het adviseren van de onderneming. 

Op basis van de door ons gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.

De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren

in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of

beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting zijn we graag bereid,

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen

Hudsonstraat 19b, 3025 CB Rotterdam.

Krijn Versprille Dennis van Gool
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De Balans per 31 december 2016

(na verwerking exploitatiesaldo)

 2016 2015

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 1.897€                         -€                                 

Overige vorderingen en overlopende activa 44€                              2.595€                         

1.941€                         2.595€                         

Liquide middelen 10.298€                       20.984€                      

TOTAAL ACTIVA 12.240€                      23.579€                      
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De Balans per 31 december 2016

(na verwerking exploitatiesaldo)

2016 2015

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.430€                         1.294€                         

1.430€                         1.294€                         

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.095€                         122€                            

Overige schulden en overlopende passiva 5.036€                         21.750€                      

Omzetbelasting 678€                            412€                            

10.809€                       22.285€                      

TOTAAL PASSIVA 12.240€                      23.579€                      
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De Exploitatierekening

verlengd boekjaar

2016 2014-2015

Opbrengsten 

Subsidies 35.500€                        16.000€                      

Omzet verkoop tijdschriften 6.979€                          5.897€                        

Omzet advertenties 9.584€                          9.805€                        

Totale opbrengsten 52.064€                        31.702€                      

Kosten

Kantoor- en administratiekosten 8.968€                          1.359€                        

Inkoopkosten 13.604€                        12.645€                      

Kosten interviews 3.645€                          4.515€                        

Kosten schrijvers 2.650€                          900€                            

Ontwerpkosten 16.515€                        7.500€                        

Kosten managing editor 3.050€                          1.500€                        

Kosten redactie 3.500€                          2.000€                        

Totale kosten 51.932€                        30.420€                      

Financiële baten en lasten 5€                                  12€                              

Exploitatieresultaat 136€                             1.294€                        
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor de

Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 

gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 

waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op 

een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 

en andere lasten over het jaar. 

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat

de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn 

verricht. 
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Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur 

van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

betreffende activa en passiva. 


