
Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

Nummer Kamer van Koophandel: 60394617
Datum:
Opgesteld door: Suzanne Kalkema-Rademakers
Aantal exemplaren: 1

13 februari 2017

Geconsolideerde jaarrekening 2016



Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

pagina

Jaarverslag

Opdracht 3
NOAB-Samenstellingsverklaring 4
Financiële positie 5
Grafische weergave financiële positie 6
Kengetallen 7

Jaarstukken

Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2016 8
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016 10
Algemene toelichting en grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening 11
Toelichting op de geconsolideerde balans 14
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 18

Inhoudsopgave Inhoudsopgave



Stichting Wij Zijn Rotterdam

T.a.v. mevrouw L. Magis

Vlietlaan 44C

3061 DZ  ROTTERDAM

Capelle aan den IJssel, 13 februari 2017

Geachte mevrouw Magis,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016

Voorzitter: mevrouw L. Magis

Penningmeester: de heer J.J.P. Paffen

Hoogachtend,
Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers
NOAB lid

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de geconsolideerde jaarrekening 2016 van Stichting 
Wij Zijn Rotterdam gevestigd aan de Vlietlaan 44C te Rotterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van de door u bestuurde stichting.

De jaarstukken bevatten de geconsolideerde jaarrekening van de maatschappijen die tot de groep behoren, te weten:

Stichting Wij Zijn Rotterdam; Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V..

De organisatie is als stichting op 1 april 2014 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

De loonadministratie wordt door ons kantoor gevoerd. De aangifte loonbelasting wordt door ons kantoor samengesteld. 
De aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor samengesteld.

Creëren van werkgelegenheid voor werkloze jongeren en ouderen in Rotterdam, voornamelijk in de Afrikaanderwijk, 
alsmede het bijdrage aan de sociale samenhang, inder andere ini deze wijk.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 60394617 en is 
gevestigd te Rotterdam op het adres Vlietlaan 44C.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastinginspectie Rijnmond/kantoor Rotterdam 
en is daar bekend onder het fiscale nummer 853891461.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

NOAB-Samenstellingsverklaring

Capelle aan den IJssel, 13 februari 2017

Van Driel Finance

Dennis van Driel Samensteller:  Suzanne Kalkema-Rademakers

NOAB lid

Jaarverslag Jaarverslag

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren,
vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

De jaarrekening van Stichting Wij Zijn Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten
over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en 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). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening zoveel als mogelijk in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Financiële positie

(euro's)

31-12-2016 31-12-2016

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 3.021 3.021 

Vorderingen en overlopende activa 11.692 11.692 

Voorraden 1.500 1.500 

Kortlopende schulden en overlopende passiva (3.615) (3.615)

Werkkapitaal 12.598 12.598 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 38.052 38.052 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 50.650 50.650 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 23.650 23.650 

Langlopende schulden 27.000 27.000 

50.650 50.650 

2016

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 84 

Toename voorraden 1.500 

Toename vorderingen en overlopende activa 3.077 

Afname liquide middelen (1.867)

2.794 

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Grafische weergave financiële positie

Jaarverslag Jaarverslag

De onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer tussen de verschillende onderdelen van zowel de activa als de 
passiva. Tevens geeft de grafiek inzicht met welke delen van het totale vermogen (passiva), de onderdelen van de 
activa worden gefinancierd.

Eigen vermogen
22%

Langlopende schulden
25%

Kortlopende schulden
3%

Liquide middelen
3%

Vorderingen
11%

Voorraden
1%

Materiële vaste activa
35%

31 december 2016

Activa Passiva
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Kengetallen

(euro's)

2016 2016

Liquiditeit (current ratio)

     vlottende activa     

kortlopende schulden

Solvabiliteit

 eigen vermogen 

totaal vermogen

 eigen vermogen 

vreemd vermogen

Jaarverslag Jaarverslag

 x  100%

4,5 

43,6% 

77,2% 

4,5 

43,6% 

 x  100% 77,2% 

De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in
welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan
zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede
rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard
van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van
de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen
vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de
norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het
vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

ACTIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2016 31 december 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Inventaris 36.600 36.600 

Transportmiddelen 1.452 1.452 

38.052 38.052 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2

Handelsgoederen 1.500 1.500 

1.500 1.500 

Vorderingen en overlopende activa 3

Vorderingen op handelsdebiteuren 6.163 6.163 

Directie en participanten 107 107 

Belastingen en sociale lasten 3.422 3.422 

Overige vorderingen op korte termijn 2.000 2.000 

11.692 11.692 

Liquide middelen 4 3.021 3.021 

54.265 54.265 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Geconsolideerde balans per 31 december 2016
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Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

PASSIEF

(euro's)

Toelichting 31 december 2016 31 december 2016

Eigen vermogen 5

Groepsvermogen 23.650 23.650 

23.650 23.650 

Langlopende schulden 6

Overige langlopende schulden 27.000 27.000 

27.000 27.000 

7

Directie en participanten 650 650 

Crediteuren 1.335 1.335 

Belastingen en sociale lasten 29 29 

Overige schulden 1.500 1.500 

Overlopende passiva 101 101 

3.615 3.615 

54.265 54.265 

L. Magis, voorzitter

J.J.P. Paffen, penningmeester

Rotterdam, 13 februari 2017

Geconsolideerde balans per 31 december 

2016

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting 2016 2016

Baten 8 145.849 145.849 

Directe lasten 9 (47.127) (47.127)

Baten -/- directe lasten 98.722 98.722 

Salarissen en sociale lasten 10 6.349 6.349 

Afschrijvingskosten 11 6.510 6.510 

Overige bedrijfskosten: 12

Overige personeelskosten 4.005 4.005 

Huisvestingskosten 21.330 21.330 

Exploitatie- en machinekosten 84 84 

Administratie- en advieskosten 5.566 5.566 

Kantoorkosten 12.443 12.443 

Autokosten 2.942 2.942 

Verkoopkosten 4.359 4.359 

Algemene kosten 7.904 7.904 

Som der exploitatielasten 71.492 71.492 

Exploitatieresultaat 27.230 27.230 

Rentelasten en soortgelijke kosten (50) (50)

Financiële baten en lasten 13 (50) (50)

Resultaat 27.180 27.180 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

L. Magis, voorzitter

J.J.P. Paffen, penningmeester

Rotterdam, 13 februari 2017

Geconsolideerde staat van baten en 

lasten 2016

Geconsolideerde staat van baten en 

lasten 2016
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Rechtsvorm en activiteiten

Consolidatie

Consolidatiegrondslagen

Geconsolideerde belangen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris

Transportmiddelen

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

De organisatie is als stichting opgericht en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Creëren van werkgelegenheid voor werkloze jongeren en ouderen in Rotterdam, voornamelijk in de Afrikaanderwijk,
alsmede het bijdrage aan de sociale samenhang, inder andere ini deze wijk.

In de geconsolideerde jaarrekening worden, overeenkomstig uniforme grondslagen, volgens de integrale
consolidatiemethode, alle groepsmaatschappijen opgenomen. Het belang van derden in groepsmaatschappijen wordt,
overeenkomstig hun aandeel in het eigen vermogen van deze maatschappijen, berekend volgens de grondslagen van
de groep, afzonderlijk verantwoord.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende groepsmaatschappijen opgenomen:
Stichting Wij Zijn Rotterdam; Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam B.V.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

Voorraden

Handelsgoederen

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Reserves

Algemene reserve

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een
voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

Algemene toelichting en grondslagen 

voor de geconsolideerde jaarrekening

Directe lasten

Salarissen en sociale lasten

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van
fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van
toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor
incourante voorraden.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris
Transport- 

middelen
Totaal

1 2 3
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:

Aanschafwaarden - - - 28.667 - 28.667 

Afschrijvingen - - - (2.000) - (2.000)

- - - 26.667 - 26.667 

Overzicht mutaties 2016:

Stand 31 december 2015 - - - 26.667 - 26.667 

Investeringen - - - 16.395 1.500 17.895 

Afschrijvingen - - - (6.462) (48) (6.510)

Stand 31 december 2016 - - - 36.600 1.452 38.052 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:

Aanschafwaarden - - - 45.062 1.500 46.562 

Afschrijvingen - - - (8.462) (48) (8.510)

- - - 36.600 1.452 38.052 

Afschrijvingspercentage: 20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden: 31-12-2016 31-12-2016

Handelsgoederen 1.500 1.500 

Nadere specificatie van de voorraden:

Handelsgoederen

Handelsgoederen 1.500 1.500 

Toelichting op de geconsolideerde 

balans
Toelichting op de geconsolideerde balans

14



Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de geconsolideerde 

balans
Toelichting op de geconsolideerde balans

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2016 31-12-2016

Vorderingen op handelsdebiteuren 6.163 - 6.163 6.163 

Directie en participanten 107 - 107 107 

Belastingen en sociale lasten 3.422 - 3.422 3.422 

Overige vorderingen op korte termijn 2.000 - 2.000 2.000 

11.692 - 11.692 11.692 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen op handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren nominaal 6.163 6.163 

Directie en participanten

R/C L. Magis 107 107 

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting 3.422 3.422 

Overige vorderingen op korte termijn

Waarborgsom 2.000 2.000 

4) Liquide middelen

Kas 68 68 

ING Bank N.V. 2.919 2.919 

Kruisposten 34 34 

3.021 3.021 
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de geconsolideerde 

balans
Toelichting op de geconsolideerde balans

PASSIVA

5) Eigen vermogen

6) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden: 31-12-2016 31-12-2016

Overige langlopende schulden 27.000 27.000 

Lang- + 

kortlopende 

schuld per 

31-12-2015

Lang- + 

kortlopende 

schuld per 

31-12-2015

Nieuwe lening 

gedurende      

2016

Aflossing 

gedurende      

2016

Aflossing 

komende 

periode

Langlopende 

schuld per      

31-12-2016

Schuld 1Lening L. Magis 15.000 15.000 - (13.000) - 2.000 

Schuld 2Lening Pameijer 25.000 25.000 - - - 25.000 

40.000 40.000 - (13.000) - 27.000 

Nadere specificatie van de langlopende schulden:

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 

per                     

31-12-2016

Kortlopende 

deel per              

31-12-2016

Deel met een 

looptijd 

> 5 jaar

Schuld 1Lening L. Magis - 2.000 2.000 - - 

Schuld 2Lening Pameijer - 25.000 25.000 - - 

27.000 27.000 - - 

7) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2016 31-12-2016

Directie en participanten 650 650 

Crediteuren 1.335 1.335 

Belastingen en sociale lasten 29 29 

Overige schulden 1.500 1.500 

Overlopende passiva 101 101 

3.615 3.615 

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 
opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (7).

Voor een nadere toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

Toelichting op de geconsolideerde 

balans
Toelichting op de geconsolideerde balans

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Directie en participanten 31-12-2016 31-12-2016

R/C A.M. de Jong 650 650 

Crediteuren

Crediteuren 1.335 1.335 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 29 29 

Overige schulden

Te betalen netto salarissen 500 500 

Ontvangen voorschotten 1.000 1.000 

1.500 1.500 

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten / vooruitontvangen bedragen 101 101 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2016 2016    

8) Baten

Omzet 115.149 115.149 

Stichting Doen 12.500 12.500 

DBL Fonds 12.000 12.000 

Stichting Bevordering van Volkskracht 5.200 5.200 

ING Nederland 1.000 1.000 

145.849 145.849 

9) Directe lasten

Kostprijs van de omzet 47.127 47.127 

Baten versus baten -/- directe lasten

Baten Directe lasten
Marge in % van 

de baten
Baten Directe lasten

Marge in % 

van de baten

Omzet 115.149 47.127 59,1 115.149 47.127 59,1 

Stichting Doen 12.500 - 100,0 12.500 - 100,0 

DBL Fonds 12.000 - 100,0 12.000 - 100,0 

Stichting Bevordering van Volkskracht5.200 - 100,0 5.200 - 100,0 

ING Nederland 1.000 - 100,0 1.000 - 100,0 

145.849 47.127 67,7 145.849 47.127 67,7 

10) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 6.000 6.000 

Sociale lasten 349 349 

6.349 6.349 

Nadere specificatie van de lonen en salarissen en sociale lasten:

Lonen en salarissen

Lonen 6.000 6.000 

Sociale lasten

Bijdrage ziektekostenverzekering 349 349 

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

2016 2016
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2016 2016

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting:

11) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 6.510 6.510 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 6.462 6.462 

Afschrijvingskosten transportmiddelen 48 48 

6.510 6.510 

12) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 4.005 4.005 

Huisvestingskosten 21.330 21.330 

Exploitatie- en machinekosten 84 84 

Administratie- en advieskosten 5.566 5.566 

Kantoorkosten 12.443 12.443 

Autokosten 2.942 2.942 

Verkoopkosten 4.359 4.359 

Algemene kosten 7.904 7.904 

58.633 58.633 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Overige personeelskosten

Cursuskosten 125 125 

Overige trainingskosten 160 160 

Overige personeelskosten 3.720 3.720 

4.005 4.005 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2016 2016

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Huisvestingskosten

Huren 8.043 8.043 

Gas, elektriciteit en water 7.581 7.581 

Plaatselijke lasten en heffingen 2.376 2.376 

Schoonmaakkosten 3.330 3.330 

21.330 21.330 

Exploitatie- en machinekosten

Huur inventaris 84 84 

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 823 823 

Accountantskosten 2.347 2.347 

Notariskosten 696 696 

Bedrijfsadviezen 1.700 1.700 

5.566 5.566 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 470 470 

Telefoon 1.060 1.060 

Porti 2.852 2.852 

Computerkosten 1.422 1.422 

Drukwerk 2.079 2.079 

Onderhoud inventaris 2.846 2.846 

Contributies, abonnementen, KvK 1.714 1.714 

12.443 12.443 

Autokosten

Leasekosten 2.116 2.116 

Brandstofkosten 160 160 

BTW privé-gebruik 45 45 

Verzekeringskosten 85 85 

Houderschapsbelasting 107 107 

Overige autokosten 429 429 

2.942 2.942 
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Stichting Wij Zijn Rotterdam Stichting Wij Zijn Rotterdam

gevestigd te Rotterdam gevestigd te Rotterdam

(euro's)

2016 2016

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Toelichting op de geconsolideerde staat 

van baten en lasten

Verkoopkosten

Representatiekosten 2.025 2.025 

Reis- en hotelkosten 284 284 

Reclame- en advertentiekosten 1.798 1.798 

Verkoopprovisie en -commissie 88 88 

Beurskosten 164 164 

4.359 4.359 

Algemene kosten

Verpakkingsmateriaal 4.881 4.881 

Gereedschap 1.238 1.238 

Bedrijfsverzekeringen 350 350 

Bankkosten en koersverschillen 580 580 

Afrondingsverschillen 38 38 

Overige algemene kosten 817 817 

7.904 7.904 

13) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (50) (50)

Per saldo een last (50) (50)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten en soortgelijke kosten 50 50 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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