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Stichting ABRI
Wagenmakerbaan 51
1315 BC  ALMERE.

Almere, 6 februari 2020

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarstukken 2019 van
Stichting Abri te Almere samengesteld.

Het bestuur van de Stichting is op grond van wettelijke bepalingen
verantwoordelijk voor de jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

In dit rapport op pagina 4 tot en met 6 is de jaarrekening van
Stichting Abri te Almere samengesteld.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de 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.

Werkzaamheden

De samenstellingsopdracht is uitgevoerd in overeenstemming met het
Nederlands recht.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak
uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten
van financiële gegevens.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 2019 2018

Boekwaarde inventaris (7) -€                   -€                   

Nog te ontvangen bedragen (7) 5.023,00€         5.023,00€         

Transitoria 2.261,00€         

Liquide middelen (7) 22.931,00€      15.892,00€      

Totaal activa 30.215,00€      20.915,00€      

PASSIVA

Stichtingsvermogen (7) 12.582,00€     1.079,00€        

Nog te betalen bedragen (8) 5.713,00€        7.011,00€        

Voorzieningen/Reserves(8) 8.938,00€        12.825,00€     

Crediteuren 2.982,00€        -€                  

Vooruit ontvangen bedragen -€                  -€                  

30.215,00€     20.915,00€     
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RESULTATENREKENING

BATEN 2019 2018

Subsidie gemeente 100.450,00€   100.450,00€   

Donatie de Bazar International
de Luxembourg 20.000,00€     
Bestemming Vakantie Week 10.000,00€     

10.000,00€     -€                  

Diverse ontvangsten(9) 13.249,00€     15.223,00€     

Sponsoring Stoere stemmer -€                  32.000,00€     

123.699,00€   147.673,00€   

LASTEN

Personeelskosten (9) 84.203,00€     85.877,00€     

Huisvestingskosten (9) 7.403,00€        7.240,00€        

Structurele kosten (10) 6.001,00€        4.988,00€        

Kosten activiteiten werkgroepen (11) 14.419,00€     17.046,00€     

Kosten Stoere stemmer -€                  32.000,00€     

Kosten Sam project -€                  -€                  

Kosten minus rente bank 170,00€           176,00€           

Pos. Resultaat 11.503,00€     346,00€           

123.699,00€   147.673,00€   

5



ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen en waardering

Materiële vaste activa:

De hieronder opgenomen inventaris wordt gewaardeerd tegen
aanschafwaarde verminderd met de afschrijving op basis van de
verwachte levensduur.

Vorderingen en overlopende activa:

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen:

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva:

De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten.
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn
verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

6


	Blad1

