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Referentie:

Betreft: jaarrekening 2016
Renswoude,

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw
stichting.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1. 1 NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting de Feniks te Scherpenzeel is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en
verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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).
Daardoor mag u er van uit gaan 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 de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

IBAN NL74 RABO 0355 1531 65 KVK 31033998 BTW NL8155.87. 077. B.01 BECONNR 320638

Voor al onze diensten en/of leveringen gelden de NOAB-voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
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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 en of kredietrapportage. 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.

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

Hoogachtend,
Van Gent Administratie- en Belastingadviesbureau B.V

J.C. van
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1. 2 Algemeen

Stichting de Feniks te Veenendaal

Algemeen
De Stichting De Feniks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61914452.
De belastingdienst heeft een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling afgegeven met nummer
96968.

Doelstelling
De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel het opleiden en bieden van begeleiding voor jongeren
die vanwege een leerbeperking of andere sociale omstandigheden buiten de maatschappij dreigen te raken,
om zodoende meer kansen voor deze kwetsbare doelgroep te creëren,

Bestuurders

Hieronder volgende namen van de bestuurders van de Stichting de Feniks

Naam

F. Rebel (Voorzitter)
A. Willemsen (Secretaris)
O. Brons-van Roekel (Penningmeester)

In dienst

13-11-2014
13-11-2014
13-11-2014

Bevoegdheid

Gezamenlijk
Gezamenlijk
Gezamenlijk

Resultaatbestemming
Winsten en verliezen worden toegevoegd resp. in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting De Feniks worden vermogensoverschotten in volgende
boekjaren aangewend voor het doel van de Stichting.
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2. 1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

31 december 2016

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Liquide middelen

2.499

31 december 2015

2. 499

3. 974 55

Totaal activazijde 6.473 55



VAN GENT
Administratie & Be ast ngadv es

2. 1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

Stichting de Feniks te Veenendaal

PASSIVA

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

31 december 2016

5. 835
5. 835

31 december 2015

55
55

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren

Overige schulden
363
275

638

Totaal passivazijde 6. 473 55
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2. 2 Winst- en verliesrekening over 2016

Stichting de Feniks te Veenendaal

2016 2015

Opbrengst leer/werk trajecten en subidies
Kosten leer/werk trajecten
Bruto bedrijfsresultaat

Overige kosten
Som der bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat

1. 195

-69

21.257
14. 213

7.044

1. 195

5.849

-69

5.780

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Stichting de Feniks te Veenendaal

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor
de nominale waarde.

Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; verliezen
worden genomen zodra deze bekend zijn.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
een jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd van
maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Ha ndelsdebiteuren
Debiteuren

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

2. 499

Liquide middelen
Rekening courant RegioBank NL44 RBRB 0916 7779 60
Kas

3. 548
426

3. 974

55

55
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2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichting de Feniks te Veenendaal

2016 2015

Besteedbaar vermogen
Stand per l januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

55
5. 780

55

5. 835 55

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 363

Overige schulden
Administratiekosten 275
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2. 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Stichting de Feniks te Veenendaal

2016 2015

Opbrengsten
Leer/werk trajecten
Subsidie

Kosten leer/werktrajecten
Inkoop begeleiding
Werkkleding
Opleidingskosten
Onderhoudskosten gereedschap

Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten

Algemene kosten

19.257
2. 000

21. 257

13.008
811
270
124

14.213

422
428
345

1. 195

Verkoopkosten
Verkoopkosten 422

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Portikosten
Kosten Website

18
363
22
25

428

Algemene kosten
Administratiekosten

Zakelijke verzekeringen
275

70
345

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 69
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