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1. RAPPORT
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Stichting Bummersheep
T.a.v. het bestuur
Stationsstraat 107B
3851 NC Ermelo

Ermelo,
Betreft: Jaarrekening 2019-2020

Geachte bestuursleden
Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening
2019-2020 van uw stichting.
1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Bummersheep te Ermelo is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2019-2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen
en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Bummersheep
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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de
door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn
wij uiteraard bereid.
Hoogachtend,
Inzicht Fiscalisten

A.W.J. Schimmel AA
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Stichting Bummersheep te Ermelo

1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 25-10-2019 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
Bummersheep per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76198480.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Bummersheep wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
Het creëren van een plek/ omgevng: waar mensen zich veilig kunnen voelen, welke mensen zich geïsoleerd
voelen in deze samenleving; waar mensen hun gevoelens kunnen uiten, alsmede waar naar hun gevoelens
worden geluisterd; waar mensen lotgenoten met soortgelijke problemen kunnen treffen; zulks door middel
van: het creëren van een fysieke plek waar mensen kunnen samenkomen; het organiseren van
bijeenkomsten.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- J.A. Overweg - Wright, voorzitter
- T.H. van Ooijen, penningmeester
- F.M. Companjen, secretaris
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
ACTIVA

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

2.500
69
2.569

Liquide middelen

1.526

Totaal activa

4.095

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
PASSIVA

€

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

€

4.095
4.095

Totaal passivazijde

4.095

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019-2020
2019-2020
€

€

Baten
Som der baten

35.128
35.128

Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der lasten

15.493
10.629
402
1.696
2.813
31.033

Saldo

4.095

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Bummersheep, statutair gevestigd te Ermelo , bestaan voornamelijk uit:
Het creëren van een plek/ omgevng: waar mensen zich veilig kunnen voelen, welke mensen zich geïsoleerd
voelen in deze samenleving; waar mensen hun gevoelens kunnen uiten, alsmede waar naar hun gevoelens
worden geluisterd; waar mensen lotgenoten met soortgelijke problemen kunnen treffen; zulks door middel
van: het creëren van een fysieke plek waar mensen kunnen samenkomen; het organiseren van
bijeenkomsten.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Stationsstraat 107B te Ermelo.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Bummersheep, statutair gevestigd te Ermelo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 76198480.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Bummersheep zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
organisaties zonder winststreven en fondswervende organisaties, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving (RJ 640).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
Dit is het eerste boekjaar van de onderneming, lopend van 25 oktober 2019 tot en met 31 december 2020.
Derhalve zijn geen vergelijkende cijfers over een voorgaand boekjaar voorhanden.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
De giften welke de stichting heeft ontvangen dienen aangewend te worden voor het doel van de stichting
zoals beschreven in de oprichtingsstukken van de stichting.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Overige vorderingen
Waarborgsommen

2.500

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kantoorkosten

69

Liquide middelen
Rekening courant bank

1.526
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2019-2020
€
Bestemmingsreserve
Beginsaldo bestemmingsreserve
Saldo baten & lasten verslagjaar

4.095
4.095

Stand per 31 december
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019-2020
€
Baten
Ontvangen giften

35.128

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Gas, water en elektra
Verzekering onroerend goed
Onderhoud gebouwen
Overige huisvestingskosten

11.547
2.595
882
49
420
15.493

Exploitatiekosten
Reparatie en onderhoud inventaris
Klein gereedschap

3.972
6.657
10.629

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten

302
100
402

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen

15
676
1.005
1.696

Algemene kosten
Zakelijke verzekeringen
Bedrijfsafval
Bankkosten
Overige algemene kosten

430
95
83
2.205
2.813
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