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Stichting Buddy to Buddy Breda  
Bosbesstraat 4-A  
6542 NS Breda  

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 21.439 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 4.539, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de
onderneming. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd
zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de
voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en
Belastingdeskundigen (NOAB).

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van de werkzaamheden brengen
met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke
aan een accountantsverklaring of 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. 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Balance B.V.

R.T. Brummelman 
Directeur              



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Buddy to Buddy Breda bestaan voornamelijk uit het helpen van vluchtelingen
om uit een (sociaal) isolement te komen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevordelijk kan zijn.

3.2                Oprichting stichting

De Stichting Buddy to Buddy Breda is opgericht op 13 oktober 2016 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67079539.
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 4.539 tegenover € 5.117 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Verschil

€

Netto-omzet 101.990 100,0 70.479 100,0 31.511
Kostprijs van de omzet 5.221 5,1 2.543 3,6 2.678

Bruto-omzetresultaat 96.769 94,9 67.936 96,4 28.833

Kosten

Afschrijvingen 92 0,1 - - 92
Overige bedrijfskosten 92.138 90,3 62.819 89,1 29.319

 92.230 90,4 62.819 89,1 29.411

Resultaat 4.539 4,5 5.117 7,3 (578)

Belastingen - - - - -

Resultaat na belastingen 4.539 4,5 5.117 7,3 (578)

4.2                Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 44,7% tot € 101.990. Het bruto-omzetresultaat steeg met 42,4% tot € 96.769.
De brutomarge steeg met 42,4% tot € 96.769.
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2019 

€

31-12-2018

€
Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 13.966 9.427

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 1.667 -

Werkkapitaal 12.299 9.427

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.517 4.400
Liquide middelen 17.255 23.893

19.772 28.293

Af: kortlopende schulden 7.473 18.866

Werkkapitaal 12.299 9.427
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
          (voor winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Verbouwing 1.218 -
Inventaris 449 -

1.667 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overlopende activa 2.517 4.400

Liquide middelen  (3) 17.255 23.893

 19.772 28.293

 21.439 28.293
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Overige reserves 9.427 4.310
Resultaat boekjaar 4.539 5.117

13.966 9.427

Kortlopende schulden  (5)

Overlopende passiva 7.473 18.866

 21.439 28.293
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Netto-omzet  (6,7) 101.990 70.479
Kostprijs van de omzet  (8) 5.221 2.543

Bruto-omzetresultaat 96.769 67.936

Kosten

Afschrijvingen  (9) 92 -
Overige personeelskosten  (10) 65.163 56.540
Huur  (11) 3.652 1.653
Kantoorkosten  (12) 4.197 955
Autokosten  (13) 190 194
Verkoopkosten  (14) 3.586 2.716
Algemene kosten  (15) 15.350 761

92.230 62.819

Resultaat 4.539 5.117
Belastingen - -

Resultaat 4.539 5.117
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.539
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 92
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 1.883
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden) (11.393)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (4.879)

Kasstroom uit operationele activiteiten (4.879)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.759)

(6.638)

Samenstelling geldmiddelen

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 23.893

Mutatie liquide middelen (6.638)

Geldmiddelen per 31 december 17.255
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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 waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Indien Stichting Buddy to Buddy Breda eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte
aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan,
totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht,
komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. 
De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is
gebracht.
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Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

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

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Verbouwing

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde - - -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

- - -

Mutaties 
Investeringen 1.260 499 1.759
Afschrijvingen (42) (50) (92)

1.218 449 1.667

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 1.260 499 1.759
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (42) (50) (92)

Boekwaarde per 31 december 2019 1.218 449 1.667

Afschrijvingspercentages
%

Verbouwing  20
Inventaris  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Borg 500 -
Overlopende activa 2.017 4.400

2.517 4.400

3. Liquide middelen

Rabobank NL75RABO0313773335 17.255 23.773
Kas - 120

17.255 23.893
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 4.310 917
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar 5.117 3.393

Stand per 31 december 9.427 4.310

Resultaat boekjaar

Stand per 1 januari 5.117 3.393
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar (5.117) (3.393)
Onverdeeld resultaat boekjaar 4.539 5.117

Stand per 31 december 4.539 5.117

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva

Administratiekosten 250 250
Overige kosten 7.223 18.616

7.473 18.866
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

6. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 44,7% gestegen. 

2019

€

2018

€

7. Netto-omzet

Donaties, giften en sponsoring 10.689 66.079
Workshops 2.605 -
Subsidies 88.696 4.400

101.990 70.479

8. Kostprijs van de omzet

Inkopen 5.221 2.543

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 42 -
Inventaris 50 -

92 -

Overige bedrijfskosten

10. Overige personeelskosten

Werk door derden 65.163 56.540

11. Huur

Huur onroerende zaak 3.457 1.653
Gas water licht 195 -

3.652 1.653

12. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 59 20
Drukwerk 343 484
Onderhoud inventaris 3.711 421
Telefoonkosten 50 -
Portokosten 26 22
Contributies en abonnementen 8 8

4.197 955
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2019

€

2018

€

13. Autokosten

Reiskosten 190 194

14. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.597 634
Reis- en verblijfkosten - 257
Verteerkosten 1.730 1.311
Relatiegeschenken 259 514

3.586 2.716

15. Algemene kosten

Managementvergoeding 12.500 -
Notariskosten 385 -
Administratiekosten 961 650
Verzekeringen 12 -
Bankkosten 120 119
Diverse baten en lasten 2 (9)
Kantinekosten 1.370 1

15.350 761

Stichting Buddy to Buddy Breda te Breda  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 18 -

___________________________________________________________________________________________________________


