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Aan de Raad van Toezicht van Stichting De zoek naar Schittering
Jan Sonjestraat 19 B
3021 TT Rotterdam

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting De
zoek naar Schittering te Rotterdam bestaande uit de balans per 31-12-2017 en de winst en
verliesrekening over 2017 met toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
Kenmerkend voor een samenstellingsverklaring is, dat wij ons baseren op de onder de
verantwoordelijkheid van de directeur van de Stichting aan ons verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij de Raad van Toezicht van de Stichting.
Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor
Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op
basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening van Stichting De zoek naar
Schittering samengesteld met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2 BW.

Rotterdam, 31-07-2018

SiLO Administratie I Belasting I Advies I Interim

Peter de Vries
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Algemeen
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in
de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen.
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. De realisatie van het project OPEN DICHT bruggedichten en het waarborgen van eruit
voortvloeiende verantwoordelijkheden, beheer en de duurzame realisatie en behoud van
de poëzie en ontwerpen die voortkomen uit het project OPEN DICHT bruggedichten.
b. Het op aanvraag samenwerken met initiatiefnemers om initiatieven, projecten en
activiteiten die mede de aanwezigheid van poëzie in de buitenruimte en (semi)publieke
ruimte bevorderen, te ondersteunen;
- het namens en in samenwerking met deze initiatiefnemers doen van inhoudelijke en
financiële aanvragen om hen te ondersteunen in de realisatie van het initiatief;
- het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met deze initiatiefnemers met als doel
de verantwoordelijkheden daarin vast te leggen;
c. Alsmede het verrichtten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste
zin van het woord geacht kunnen worden daarmee in verband te staan, voort te vloeien of
daartoe bevorderlijk te zijn.
Rechtsvorm
De onderneming wordt gedreven in de vorm van een Stichting die is opgericht op 16-10-2017.
Inschrijving Kamer van koophandel
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam
onder nummer 69840873.
Raad van Toezicht
-

D. Lindner
M.R. van der Werf
N Albers
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Balans Stichting De zoek naar Schittering 2017

ACTIVA
VORDERINGEN
- Transitoria
- Overige vlottende middelen

2017

2016

1
84.646

0
0

84.647

0

22.946

0

22.946

0

Totaal Activa

107.593

0

PASSIVA

2017

LIQUIDE MIDDELEN
- Bank

KORT VREEMD VERMOGEN
- Crediteuren
- Overig kort vreemd vermogen

Totaal Passiva

2016

211
107.383

0
0

107.593

0

107.593

0
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Resultaatoverzicht Stichting De zoek naar Schittering 2017

Opbrengsten

2017
€

- Netto-omzet
- Inkoopkosten

6.763
6.763

Bruto resultaat

0

Overige kosten

2017
€

- Kantoorkosten
- Verkoop- en organisatiekosten
- Algemene kosten
- Doorbelaste kosten
Totaal overige indirecte kosten

17
97
334
-448
0

Netto resultaat

0
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Balansspecificatie Stichting De zoek naar Schittering 2017

ACTIVA

2017

Transitoria

1440

Transitorische posten DB

Overige vlottende middelen

1450

Subsidies & Fondsen

84.646,00
84.646,00

Bank

1100
1101

Bank 0338732918
Bankspaar 2019.2825.69

21.946,28
1.000,00
22.946,28

PASSIVA

1,14
1,14

2017

Crediteuren

1600

Crediteuren

Overig kort vreemd vermogen

1460

Overloop Subsidies & Fondsen
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-210,54
-210,54
-107.382,88
-107.382,88

Toelichting resultatenrekening Stichting De zoek naar Schittering 2017
Opbrengsten

(+)

2017

City Lab
Gemeente Rotterdam

6.638
125

Opbrengsten

6.763

(+)

Inkoopkosten

2017

Project & Coördinatiekosten
Poëzie Coördinatie
Vergunningen & begeleiding
Websitekosten
PR & Communicatie
Projectadministratie
Overige Projectkosten

4.167
726
47
20
601
448
754

Inkoopwaarde

(-)

6.763

BRUTO RESULTAAT

0

Overige kosten

2017

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

17

Totaal kantoorkosten

17

Verkoopkosten
Website algemeen
Bestuurskosten

44
54

Totaal verkoopkosten

97

Algemene kosten
Administratiekosten

334

Totaal algemene kosten

334

Totaal overige kosten

448
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Toelichting resultatenrekening Stichting De zoek naar Schittering 2017
Doorbelaste kosten
Doorbelaste projectadministratie

-448

Totaal doorbelaste kosten

-448

BEDRIJFSRESULTAAT

0

Ondertekening van de jaarrekening 2017

Rotterdam, 31-07-2018

D. Lindner

M.R. van der Werf

N. Albers
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Toelichting op de balans en winst en verliesrekening
Algemeen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis
van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast
percentage van deze verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Jaarlijks wordt als volgt afgeschreven.
Inrichting
Inventaris
Computers
Goodwill

20%
20%
20%
10%

Voorraden
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere netto
opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig rekening houdend
met mogelijke oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva op de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen en
diensten toe te rekenen inkoopwaarde en gemaakte kosten.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt, indien van toepassing, berekend tegen het geldende tarief over
het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen
tussen winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.
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