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Aan het bestuur van  

Stichting Spiritueel Innovatie Fonds

P/a Jezuietenstraat 26

6823 PH Arnhem

 

Arnhem, juni 2013

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht breng ik u hierbij verslag uit omtrent de jaarrekening 2012 van uw stichting.

Opdracht

Ik heb aan de hand van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens de in dit rapport 

opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem samengesteld, 

in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9 BW 2.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële 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.

Algemeen

De Stichting Spiritueel Innovatie Fonds is opgericht op 29 februari 2012.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen, zonder winstoogmerk, van 

een spirituele cultuur in bedrijven en instellingen

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

− de heer W. Ong, voorzitter

− de heer G.T.R. Oei, penningmeester

− de heer G.A.M. Ophelders, secretaris.
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Resultaat

In het boekjaar 2012 is een resultaat gerealiseerd van € 1.072. 

29-02 t/m 31-12

2012 

bedrag %

 

Omzet 3.150 100,0

Kosten  

Overige bedrijfskosten  -2.012 -63,9  

------------- ------- 

Bedrijfsresultaat  1.138 36,1

Financiële lasten    

Rentelasten en soortgelijke kosten -66 -2,1

-------------- -------

Resultaat 1.072 34,0

 ======== ====

Erop vertrouwend u hiermede van dienst te zijn geweest en gaarne bereid tot het verstrekken van 

eventueel nader gewenste toelichtingen, verblijven wij,

hoogachtend,

HEITINK ADVIES

mw. mr. S.A.E. Heitink  
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Algemeen

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 

het resultaat, is de historische kostprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva 

opgenomen voor de nominale waarde.

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd 

tegen historische kostprijzen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 

gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 

hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde 

(te betalen) rente.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

in euro's

ACTIVA 

31-12-2012

Vlottende activa

 

Liquide middelen 1.356

 ========

  

-------------  

Totaal     1.356

========  
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PASSIVA

31-12-2012

 

Kapitaal  

Kapitaal 1.072

 ========

  

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 284

  ========

 -------------

Totaal  1.356

========
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WINST EN VERLIESREKENING OVER 2012

in euro's

29-02 t/m 31-12

2012

Omzet 3.150

Kosten

Overige bedrijfskosten -2.012

 -------------

Bedrijfsresultaat 1.138

 

Financiële lasten  -66

-------------

Resultaat 1.072

  ========
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

in euro's

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012

Liquide middelen

Rekening-courant bank 1.356

========
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PASSIVA

31-12-2012

Kapitaal

Stand per 29 februari 0

Resultaat boekjaar 1.072

--------------

Stand per 31 december 1.072

 ========

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Kosten website 120

Accountantskosten 150

Kosten bank 14

--------------

284

 ========
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

in euro's

 

29-02 t/m 31-12

2012

Omzet

Donaties 3.150

========

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 782

Verkoopkosten 627

Algemene kosten 603

--------------

2.012

========

Kantoorkosten

Drukwerk/ontwikkelen huisstijl 782

========

Verkoopkosten

Kosten website 549

Verblijf- en representatiekosten 78

--------------

627

========

Algemene kosten

Notariskosten 429

Accountantskosten 150

Abonnementen en contributies 24

--------------

603

========
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29-02 t/m 31-12

2012

Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 66

========

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten bank 66

========

Vastgesteld door het  bestuur

Arnhem,  juni 2013

Het bestuur:

− W. Ong

− G.T.R. Oei

− G.A.M. Ophelders
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Stichting Spiritueel Innovatie Fonds te Arnhem 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Accountantscontrole

Op grond van artikel 2: 396 lid 1 BW is de stichting niet controleplichtig. Derhalve heeft geen 

accountantscontrole plaatsgevonden.
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