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Datum Behandeld door Ons kemnerk

16 mei 2017 Psycho-social Weak 2016

Onderwerp Uw kenmerk

Jaarstukken 2016 -

Het is onze verantwoordelijkkeid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en 

beroepsregels.

Stichting Psycho-social Weak Support
T.a.v. de directie
Tolhuislaan 206

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de onderneming 

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop 

gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

3071 LL Rotterdam                

Geachte directie,

Opdracht

Verantwoordelijkheid bestuur

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Psycho-social Weak Support te 

Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het 

is onze verantwoordelijkheid de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige 

gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2016.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 

m.u.v. artikel 362 lid 2 en 3.

   



  

Jaarrekening

   



  

€ €

Liquide middelen (1)                            67                       

SOM DE VLOTTENDE ACTIVA 67                       

TOTAAL 67                       

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VLOTTENDE ACTIVA

Actief

(voor/ na resultaatbestemming ) 31-12-2016

   



  

€ €

Eigen vermogen                            

Resultaat (2)                            67                       

TOTAAL 67                       

Passief

31-12-2016

   



  

€ €

Donaties (3)                            500                     

Totaal baten 500                     

Overige bedrijfskosten (4)                            433                     
Resultaat 67                       

Resultaat 67                       

Resultaat 67                       

2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Ontvangsten

   



  

ALGEMENE TOELICHTING BALANS

Activiteiten

Algemeen

De activiteiten van Stichting Psycho-social Weak Support, statutair gevestigd te Rotterdam bestaan voornamelijk uit de 

bestrijding van armoede. Bevordering van onderwijs en scholing. Bevordering van belangstelling voor cultuur en van de 

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 

opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Resultaatbepaling

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat is het verschil tussen de donaties en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW m.u.v. artikel 362 lid 2 en 3.

   



  

ALGEMENE TOELICHTING BALANS

De buitengewone baten en lasten betreffen winsten of verliezen, welke niet uit de normale bedrijfsvoering voortkomen 

en van incidentele aard zijn.

Buitengewone baten en lasten

   



  

Kas 67                       

TOELICHTING OP DE BALANS

Waarderingsgrondslagen

De grondslagen van de waardering van de bezittingen en schulden zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de 

afzonderlijke balansrubrieken; Voorzover niet anders vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

   



  

2016
€

Donaties 500                     

Totaal Donaties 500                     

4. Overige bedrijfskosten

Specificatie:

Oprichtingskosten 368                     
Kosten website 65                       

433                     

Algemene kosten

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

3. Donaties

   


