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Aan de aandeelhouders en bestuur van
Buddy to Buddy Nederland
Prins Bernhardlaan 30
7204 AM Zutphen
Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 47.806 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 1.144, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Buddy to Buddy Nederland te Zutphen bestaande
uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de
stichting. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Verantwoordelijkheid van de accountant
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.
Hoogachtend,
Balance Zutphen B.V.

R.T. Brummelman
Directeur

Buddy to Buddy Nederland te Zutphen
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Buddy to Buddy Nederland bestaan voornamelijk uit het sociale isolement van gevluchte
mensen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlandse burgers bij de opvang en integratie van gevluchte
mensen te vergroten, evenals het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daatoe bevorderlijk kan
zijn.
3.2

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 22 december 2017 verleden voor notaris DWR Notarissen te Zutphen is opgericht de
stichting Buddy to Buddy Nederland.
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.144 tegenover € - over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:
2017
€

Netto-omzet

Verschil
%

€

48.950

100,0

48.950

47.806

97,7

47.806

1.144

2,3

1.144

-

-

-

1.144

2,3

1.144

Kosten
Overige bedrijfskosten
Resultaat
Belastingen
Resultaat
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017
€
Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

(1.144)

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen

48.950

Af: kortlopende schulden

47.806

Werkkapitaal

1.144
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
nul
31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

(1)
20.200
28.750

48.950

-

48.950

-

48.950

-
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31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

PASSIVA
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

(2)
47.806

-

47.806

-
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017
€

Netto-omzet
Kosten
Overige personeelskosten
Kantoorkosten
Reiskosten

(3,4)
(5)
(6)
(7)

€

48.950
46.629
50
1.127
47.806

Resultaat
Belastingen

1.144
-

Resultaat

1.144
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KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

1.144

(48.950)
47.806

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Primaire vastlegging materiële vaste activa

1.144
1.144

Controle kasstroom
Af: telling kasstroom

(1.144)
(1.144)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

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.

_____________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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 opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2017
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

20.200

Overlopende activa
Te verwachten opbrengsten

28.750

_____________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA
2. Kortlopende schulden
31-12-2017
€

Overlopende passiva
Overlopende passiva

47.806
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

3. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2017 ten opzichte van 2016 met 0,0% gestegen.
2017
€
4. Netto-omzet
Omzet fee

48.950

Overige bedrijfskosten
5. Overige personeelskosten
Werk door derden

46.629

6. Kantoorkosten
Contributies en abonnementen

50

7. Reiskosten
Reiskosten

1.127
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