RAPPORT
Aan het bestuur van Stichting Patrick Foundation
inzake de jaarrekening 2014

INHOUDSOPGAVE
Pagina
FINANCIEEL VERSLAG
1
2
3

4

Opdracht
Samenstellingsverklaring

2
2

Algemeen
Fiscale positie

4
5

JAARREKENING
1
2
3
4
5

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

7
8
9
11
14

OVERIGE GEGEVENS
1
2

Deskundigenonderzoek
Bestemming van de winst 2014

17
17

FINANCIEEL VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Patrick Foundation
Seringstraat 23a
1271 NB Huizen

Huizen, 6 maart 2015

Geachte Bestuur,
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 € 26.403 en de winst-en-verliesrekening
sluitende met een resultaat van € 15.397, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Patrick
Foundation te Huizen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van
de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en
voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de
onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met
Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn
op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële
gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. De aard en
de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen
resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.

Stichting Patrick Foundation

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Huizen, 6 maart 2015
Kemner & Partners
Administratiekantoor

D.N. Wierda
Algemeen directeur / Penningmeester
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ALGEMEEN
3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Patrick Foundation bestaan voornamelijk uit:
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de volgende personen: D.N.
Wierda (penningmeester) H.E.J.M. Brouwer (Voorzitter) en T.J.M. de Vries.
3.3

Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 16 april 2010 verleden voor notaris Moulijn Netwerk
Notarissen te Blaricum is opgericht de vennootschap Stichting Patrick
Foundation.
3.4

ANBI Status

Sinds 21 juni 2010 is de ANBI status toegekend.
3.5

Bestemming van de winst 2014

De winst over 2014 bedraagt € 15.397 tegenover een winst over 2013 van
€ 1.565.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina N.A-0.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens
van het financieel verslag.
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FISCALE POSITIE

4.1

Status vennootschapsbelasting

I.v.m. de idealistische activiteiten van de Stichting is er geen vennoorschapsbelasting verschuldigd
en is er dan ook geen aangifteplicht.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Kemner & Partners
Administratiekantoor

D.N. Wierda
Algemeen directeur / Penningmeester
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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

Stichting Patrick Foundation

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(2)

24.958

1.758

1.445

9.301

26.403

11.059

Stichting Patrick Foundation

31 december 2014
€

31 december 2013

€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Overige reserves
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

26.403

11.005

-

54

26.403

11.059

(4)
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2

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

2014
€

Netto-omzet

(5,6)

2013
€

€

€

17.865

10.050

17.865

10.050

2.468

8.485

15.397

1.565

-

-

15.397

1.565

Kosten
Overige bedrijfskosten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat

(7)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Patrick Foundation, statutair gevestigd te Huizen, en haar
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit; Het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap, met name door het leveren van
(financiele) hulp voor leren, wonen, sporten, kleding, werken, uitgaan en vakantie.
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

Algemeen

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.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
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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.
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.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de ontvangen giften en schenkingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet,
alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten
laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien
van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

24.958

1.758

1.758
23.200

1.758
-

24.958

1.758

Overige vorderingen
Lening aan Fam. Wierda
Lening aan Kemner & Partners

Lening aan Fam. Wierda
2014

2013

€

€

Stand per 1 januari
Mutatie

1.758
-

2.508
-750

Stand per 31 december

1.758

1.758

Stand per 1 januari
Mutatie 1

23.200

-

Stand per 31 december

23.200

-

Lening aan Kemner & Partners
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31-12-2014

31-12-2013

€

€

2. Liquide middelen
Rabo bank (.415)

1.445

9.301
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
2014

2013

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

Stand per 31 december

11.005
15.398

9.439
1.566

26.403

11.005

26.403

11.005

4. Kortlopende schulden
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

-

54
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

5. Netto-omzet
De giften / schenkingen zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met 77,8% gestegen.
2014

2013

€

€

Totaal inkomsten

17.865

10.050

Giften / schenkingen
Ontvangen renten

17.065
800

10.000
50

17.865

10.050

2.468

8.485

962
154
76
234
35
619
332
56
-

3.622
205
75
88
111
1.865
144
49
2.326

2.468

8.485

6. Netto-omzet

Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2014 geen werknemers werkzaam.
7. Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Onderhoudskosten vervoermiddelen
Overige vervoerskosten
Abonnementen/info
Computer materiaal
Website kosten
Klein inventaris
Medische kosten
Opleidingen/cursussen
Ondersteuning in sport activiteiten
Bank en rente kosten
Overige algemene kosten

Ondertekening van de jaarrekening

Huizen, 6 maart 2015

D.N. Wierda

H.E.J.M. Brouwer

T.J.M. de Vries
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS
1

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
2

Bestemming van de winst 2014

Het bestuur stelt voor om de winst over 2014 als volgt te bestemmen:
2014
€

Resultaat

15.397

Toevoeging overige reserves

15.397

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is dit voorstel reeds in de
jaarrekening verwerkt.
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