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jaarrapportage
De                         is ontleend aan uw administratie. De door u verstrekte gegevens zijn in de betreffende 

Voorburg, 30 september 2015

Ik vertrouw u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.  
Mocht u nog aanvullende vragen hebben kan uiteraard contact worden opgenomen.

Dit rapport bevat de resultaten over de periode 16-5-2014 tot 31-12-2014.

- de balans op mei tot en met december;
- de winst- en verliesrekening over mei tot en met december;
- een toelichting op posten van de balans en de winst- en verliesrekening. 
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Geachte mevrouw Weisfelt

jaarrapportage
verwerkt.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening bestaande uit de balans per 31-12-2014  en de winst- en 
verliesrekening over 2014 inclusief toelichting verzorgd voor
 
 
 
Kenmerkend voor het verzorgen van de jaarrekening is, dat wij, Status Finance B.V., ons baseren op de 
door de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de verantwoordelijke personen van
  .
 
 
 
Aangezien de vennootschap valt binnen de door de wet gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld
van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen accountantsverklaring toegevoegd.

Opdracht
Algemene informatie

Verantwoordelijkheid

Conclusie
Stichting 070watt

Status Finance B.V.
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GRONDSLAGEN
 
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Voor de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voorzover 
hierna niet anders wordt vermeld.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van 
afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

De waardering van activa en passiva vindt 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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs
of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelneming
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.
Deze netto-vermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen die gelden voor
deze jaarrekening. Deelnemingen met een negatieve netto-vermogenswaarde worden op 
nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden 
van de betreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de 
vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van
het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele
beoordeling van de vorderingen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
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. 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. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar 
rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor
zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig
de nettovermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde
wordt gewaardeerd betreft het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.
Belastingen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen worden verantwoord overeenkomstig
de nettovermogenswaardemethode. Voor zover niet volgens de netto-vermogenswaarde
wordt gewaardeerd betreft het resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.
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Activa

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa
Vervoersmiddelen 8.013

Vlottende Activa

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Rekening Courant (Debet) -3.000

Liquide Middelen
Kas 1.848
Andere banken 6.469

8.317

13.330

2014
x € 1 x € 1

Stichting 070wattBalans

13.330
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Passiva
Eigen vermogen 15.598

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden
Crediteuren 193
Te betalen belastingen en premies SV -2.909
Overige schulden en overlopende passiva 448

-2.268

13.330

2014
x € 1 x € 1

Stichting 070wattBalans

13.330
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Stichting 070wattWinst & Verliesrekening

Omzet 48.189 100% 0%
Inkoop waarde van de omzet 3.285 7% 0%
Totaal Bruto Marge 44.904 0% 0%

Lonen en salarissen 7.104 15% 0%
Afschrijvingen 237 1% 0%
Huisvestingskosten 13.667 28% 0%
Vervoerskosten 1.949 4% 0%
Verkoopkosten 1.279 3% 0%
Algemene kosten 4.465 9% 0%
Totaal overige kosten 28.701 0% 0%

Financiële baten en lasten 605 1% 0%
Resultaat -15.598 0% 0%

% %2014
x € 1 x € 1
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Vervoersmiddelen
160 Auto's 8.250
260 Afschrijving Auto's -237

8.013

Rekening Courant (Debet)
850 Rekening Courant Hanneke -3.000

Kas
1020 Kas 1.848

Andere banken
1110 ING 628
1120 ING spaarrekening 5.998
2100 Kruisposten -157

6.469

Eigen vermogen
Resultaat 15.598

Crediteuren
1601 Crediteuren 193

Te betalen belastingen en premies SV
1560 Betaalde BTW -3.682
1565 Suppletie BTW te betalen 733
1800 Af te dragen loonheffing 40

-2.909

Overige schulden en overlopende passiva
2300 Reservering vakantiegeld 448

Stichting 070watt

2014
x € 1 x € 1

Toelichting balans
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Omzet
8000 Omzet winkel 9.897
8005 Omzet boeken 6.641
8006 Omzet bus 901
8050 Ontvangen Donaties 30.750

48.189

Inkoop waarde van de omzet
7000 Inkopen 21% 500
7001 Inkoop boeken 2.785

3.285

Lonen en salarissen
4000 Bruto loon 5.600
4015 Vakantiegeld 448
4045 Pensioenpremies Werkgever 158
4050 WG deel ZVW 475
4060 Kantinekosten 95
4070 Opleidingskosten 230
4090 Overige personeelskosten 98

7.104

Afschrijvingen
4830 Afschrijvingskosten auto's 237

Huisvestingskosten
4100 Huur 10.500
4120 Bedrijfskleding 102
4155 Schoonmaakkosten 821
4160 Geschenken personeel 54
4190 Overige huisvestingskosten 2.190

13.667

Vervoerskosten
4400 Brandstof auto's 638
4425 Kleine aanschaffingen 144
4430 Reparatie en onderhoud auto's 178

Stichting 070watt

2014
x € 1 x € 1

Toelichting winst en verliesrekening
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4450 Verzekeringspremies auto's 324
4490 Overige autokosten 451
4491 Afval Stort 214

1.949

Verkoopkosten
4505 Advertentiekosten 586
4525 Relatiegeschenken 450
4550 Lunch/ diner/ genotmiddelen (beperkt) 243

1.279

Algemene kosten
4300 Kantoorbenodigdheden 205
4303 Abonnementen/Contributies 427
4305 Overige kantoorkosten 3.000
4330 Telefoon kosten (vast) 124
4680 Verpakkingsmateriaal 26
4690 Huur Machines 171
4790 Overige algemene kosten 512

4.465

Financiële baten en lasten
4900 Bankkosten 185
4910 Loonheffing spaarloon 420

605

Stichting 070watt

2014
x € 1 x € 1

Toelichting winst en verliesrekening
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