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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Witboek  
Postbus 8843  
1006 JA AMSTERDAM  

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 1.122.687 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.069,
samengesteld.

1                ALGEMEEN

1.1                Bestuur

In 2016 hebben bestuurswijzigingen plaatsgevonden. De heer C.A. Buijs is uitgetreden van zijn functie als
zijnde vice-voorzitter. Verder is mevrouw C.Y. Akgul uitgetreden vanuit zijn functie als zijnde secretaris.
Daarnaast is ook de heer O. Tirkayi uitgetreden vanuit zijn functie als zijnde penningmeester. Hiervoor zijn in
de plaats de heer M. Ordu toegetreden als penningmeester en de heer O. Umucu als zijnde secretaris.

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

1. I. Özgül, als zijnde voorzitter;
2. M. Ordu, als zijnde penningmeester;
3. O. Umucu, als zijnde secretaris.

De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden.

1.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 13 januari 1989 is opgericht de stichting Stichting Witboek. De activiteiten worden met
ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de
stichting Stichting Witboek.

1.3                Doelstelling

Conform de statuten heeft de stichting ten doel:

Het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie van iedereen - jong en
oud - in Nederland.

1.4                Bestemming van de winst 2016

De winst over 2016 bedraagt € 2.069 tegenover een verlies over 2015 van € 41.522.



FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Witboek te AMSTERDAM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING 2016



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na winstbestemming)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 645.739 670.962
Verbouwingen 76.199 83.349
Inventaris 23.554 28.886

745.492 783.197

Financiële vaste activa 352.745 486.195

Vlottende activa

Vorderingen 9.983 -
Liquide middelen 14.467 15.231

 24.450 15.231

 1.122.687 1.284.623

Stichting Witboek te AMSTERDAM

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 622.218 620.149

Langlopende schulden

Hypothecaire leningen 292.661 471.951

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 179.290 163.907
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 23.960 24.045
Overige schulden en overlopende passiva 4.558 4.571

207.808 192.523

 1.122.687 1.284.623

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€

Baten

Baten ten behoeve van activiteiten 190.523 134.190

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 19.437 28.810

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 21.707 25.529
Sociale lasten 3.942 4.332
Pensioenlasten - 987
Afschrijvingen materiële vaste activa 41.994 -24.422
Overige personeelslasten 15.435 16.500
Huisvestingslasten 20.244 32.020
Kantoorlasten 7.188 9.371
Algemene lasten 5.754 5.792
Financiële baten en lasten 52.753 76.793

169.017 146.902

188.454 175.712

Saldo 2.069 -41.522

2016

€

2015

€

Resultaatbestemming

Overige reserves 2.069 -41.522

Stichting Witboek te AMSTERDAM
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 54.822 35.271
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 41.994 33.003
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -9.983 7.500
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -98 -115

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 86.735 75.659

Rentelasten -52.753 -76.793

Kasstroom uit operationele activiteiten 33.982 -1.134

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -4.289 -67.328
Desinvesteringen materiële vaste activa - 182.713

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.289 115.385

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname overige vorderingen 133.450 78.040
Saldo nog te splitsen schulden aan
kredietinstellingen - -70.000
Aflossing schulden aan kredietinstellingen -163.907 -111.984

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -30.457 -103.944

-764 10.307

Samenstelling geldmiddelen

2016

€ €

2015

€ €

Liquide middelen per 1 januari 15.231 4.924

Mutatie liquide middelen -764 10.307

Geldmiddelen per 31 december 14.467 15.231

Stichting Witboek te AMSTERDAM
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4                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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten. De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of marktwaarde.
De terreinen worden niet afgeschreven.

De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 30 jaar.

Financiële vaste activa

De vorderingen op de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de
onderneming.

Schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd van korter dan 1
jaar.

Stichting Witboek te AMSTERDAM
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 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
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.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

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 Witboek te AMSTERDAM
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