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                     Stichting Het Vrije Westen

                     t.a.v. het bestuur

                     Assendelftstraat 81

                     1013 SN  AMSTERDAM

Zaandam, 26 oktober 2015

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Administratiekantoor Van Mierlo

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).

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Het Vrije Westen te Amsterdam

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door uw stichting verstrekte gegevens.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd 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 stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Het Vrije Westen

2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.318 144

Overlopende activa 408 -

1.726 144

Liquide middelen 21.350 2.926

Totaal activazijde 23.076 3.070

31 december 2014 31 december 2013
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Stichting Het Vrije Westen

2.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 21.901 717

21.901       717            

Kortlopende schulden

Overige schulden 1.175 2.353

1.175 2.353

Totaal passivazijde 23.076 3.070

31 december 2014 31 december 2013
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Stichting Het Vrije Westen

2.2  Staat van baten en lasten over 2014

2014

€

Baten als tegenprestatie voor leveringen 201.455

Subsidiebaten 7.850

Baten 209.305

Inkoopwaarde geleverde producten 188.631

Activiteitenlasten 188.631

Bruto exploitatieresultaat 20.674

Kantoorkosten 478

Algemene kosten 950

Beheerslasten 1.428

Exploitatieresultaat 19.246

Resultaat 19.246

Het resultaat is geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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Stichting Het Vrije Westen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Het Vrije Westen, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,

welke gelijk is aan de nominale waarde.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en

kasmiddelen.

- het organiseren van evenementen, met name gericht op de vrijheidsviering

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 staat van baten en lasten.
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Stichting Het Vrije Westen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

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.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Stichting Het Vrije Westen

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.318 144

Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal 65 144

Suppletie aangifte 1.253 -

1.318 144

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 408 -

Liquide middelen

Rekening courant Triodos Bank .557 21.350 2.926
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Stichting Het Vrije Westen

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 21.901 717

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 717 -

Bestemming resultaat boekjaar 19.246 717

Nagekomen bate/last voorgaand jaar 1.938 -

Stand per 31 december 21.901 717

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen kosten 1.175 2.353
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Stichting Het Vrije Westen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2014

€

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Omzet 21% 111.980

Omzet 6% 79.247

Omzet onbelast 10.228

201.455

Subsidiebaten

Subsidies, fondsen 7.850

Inkoopwaarde geleverde producten

Produktiekosten 49.355

Food cateraars 46.067

Drank cateraars 19.720

Bevrijdingspodium 12.020

SENA stage 8.240

Park programmakosten 3.687

Personeel 14.051

Communicatie 3.993

Reiskosten 728

Lunch-, diner-, representatiekosten 770

Organisatie 30.000

188.631

Kantoorkosten

Kantoorkosten 478

Algemene kosten

Administratiekosten 950
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