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Aan:Stichting 070WattPletterijkade 15 2515 SG Den Haag

Behandeld door: R.P. CapllonchDatum: 20 juli 2016

Geachte Relatie,
Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2015 van uw onderneming Stichting 070Watt.
SAMENSTELLINGSVERKLARING 
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting 070Watt te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid administratiekantoor
Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Status Finance B.V.Namens deze:

R.P. Capllonch
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Resultaat-analyse
Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2015 en 2014 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

20142015 %€%€
Netto omzet 100,048.190100,087.868Inkoopwaarde omzet 6,83.2857,56.620
Brutomarge 93,244.90592,581.248
Lonen en salarissen 13,46.46846,941.170Sociale lasten 1,36337,66.692Afschrijvingen 0,52371,61.403Overige personeelskosten 1,25791,51.335Huisvestingskosten 28,513.72642,437.298Kantoorkosten 8,44.0714,43.851Autokosten 3,31.5907,86.866Verkoopkosten 2,71.3047,56.571Verzekeringen 0,000,2209Algemene kosten 1,15131,1970
Som der kosten 60,429.121121,1106.365
Bedrijfsresultaat 32,815.784-28,6-25.117
Financiële baten en lasten -0,4-186-1,4-1.239Bijzondere baten en lasten 0,000,05
Resultaat 32,415.598-30,0-26.351
Toelichting brutomarge
Het bruto-winstpercentage is in 2015 met 0,7% gedaald.De ontwikkeling van de brutomarge over 2015 ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven:

€
Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging 39.678Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging 3.335
Hogere brutomarge 36.343
Toelichting resultaat uit bedrijfsuitoefening
De bedrijfskosten in het boekjaar 2015 zijn in totaliteit met € 77.244,- toegenomen ten opzichte van 2014.De ontwikkeling van het resultaat uit bedrijfsuitoefening over 2015 ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven:€
Resultaat uit bedrijfsuitoefening gunstiger door:
Hogere brutomarge 36.343Lagere kantoorkosten 220Hogere bijzondere baten en lasten 5

36.568

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina. €
Resultaat uit bedrijfsuitoefening ongunstiger door:
Hogere lonen en salarissen 34.702Hogere sociale lasten 6.059Hogere afschrijvingskosten 1.166Hogere overige personeelskosten 756Hogere huisvestingskosten 23.572Hogere vervoerskosten 5.276Hogere verkoopkosten 5.267Hogere verzekeringskosten 209Hogere algemene kosten 457Lagere financiële baten en lasten 1.053

78.517
Lager resultaat uit bedrijfsuitoefening 41.949
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Financiële positie
In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2015 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2014:

31-12-201431-12-2015 %€%€
ACTIVA
Vaste activa 498.013876.610Vorderingen en overlopende activa -1-208-24-1.800Liquide middelen 528.475372.779

10016.2801007.589

PASSIVA
Eigen vermogen 9615.598-142-10.753Kortlopende schulden en overlopende passiva 468224218.342

10016.2801007.589

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent de liquide positie over één jaar. Mutatie20142015 €€€
Vorderingen en overlopende activa -1.592-208-1.800Liquide middelen -5.6968.4752.779
Vlottende activa -7.2888.267979
Af: kortlopende schulden en overlopende passiva 17.66068218.342
Netto werkkapitaal -24.9487.585-17.363

Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming.
Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

20142015
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 22,87-0,59Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,96-1,42
Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

20142015
Quick ratio(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) /  kortlopende schulden 12,120,05
Current ratio(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 12,120,05
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Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de onderneming.

20142015
Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen -0,55-0,13Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 2,00-10,88
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Balans (na resultaatbestemming)
31-12-201431-12-2015 €€

 Vaste activa
Materiële vaste activaVervoermiddelen 8.0136.610

8.0136.610
 Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activaOp handelsdebiteuren 01.200Vorderingen op overige verbonden partijen -3.000-3.000Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.9490Vorderingen en overlopende activa -1570

-208-1.800
Liquide middelen 8.4752.779

ACTIVA 16.2807.589
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Balans (na resultaatbestemming)
31-12-201431-12-2015 €€

Eigen vermogen 
15.598-10.753

Kortlopende schulden en overlopende passivaSchulden aan leveranciers en handelskredieten 1938.064Belastingen en premies sociale verzekeringen 407.883Overige schulden en overlopende passiva 4492.395
68218.342

PASSIVA 16.2807.589
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Winst-en-verliesrekening
20142015 €€

 Bruto-bedrijfsresultaat
Totaal omzet 48.19087.868Totaal inkoopwaarde omzet 3.2856.620
Brutomarge 44.90581.248
 Kosten
Lonen en salarissen 6.46841.170Sociale lasten 6336.692Afschrijvingen 2371.403Overige personeelskosten 5791.335Huisvestingskosten 13.72637.298Kantoorkosten 4.0713.851Autokosten 1.5906.866Verkoopkosten 1.3046.571Verzekeringen 0209Algemene kosten 513970
Som der kosten 29.121106.365
Bedrijfsresultaat 15.784-25.117
Financiële baten en lasten -186-1.239Bijzondere baten en lasten 05
Resultaat 15.598-26.351


