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FINANCIEEL VERSLAG



Stichting Turning Point  

Ter attentie van het bestuur  

Baarsjesweg 233  

1058 AA Amsterdam  

Kenmerk Behandeld door Datum

171.2015.1 AV 1 november 2016

Onderwerp

Jaarrekening 2015

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 93.334 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van

€ 5.096, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Turning Point te Amsterdam

bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de

toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

stichting 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.

Verantwoordelijkheid van de rapporteur

Het is onze verantwoordelijkheid als rapporteur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor

samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is

zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.



Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing

van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Stichting Turning Point stelt zich ten doel om sterotypen te doorbreken. Van individuen, groepen en

organisaties over elkaar in een sterk veranderende samenleving. Alsmede het scheppen van

voorwaarden tot sociale verandering en maatschappelijke bewustwording.

Door onder meer het benutten van de impact van film en televisie kunnen zoveel mogelijk mensen

bereikt worden ten einde een verschuiving in het denken teweeg te brengen en een herijking van

denkbeelden over mens en maatschappij te stimuleren.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevr. A.J. von Graevenitz, dhr. J.L. Hazekamp, dhr.

A.J. van Dijk, dhr. F. Tabarki en mevr. C.M.B.A. Molkenboer.

De voorzitter dhr. J.L. Hazekamp en de penningmeester mevr. A.J. von Graevenitz zijn door het

bestuur aangewezen als volledig tekeningsbevoegd.

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 13 november 2007 verleden voor notaris mr. Johannes Hagen te Vleuten, De

Meern en Haarzuilens is opgericht de Stichting Turning Point. De activiteiten worden met ingang van

voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Turning Point. 

     

3.4                Verwerking van het saldo 2014

Het tekort ad € 785 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser Administratie

A.C.M. Visser 

               

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten over 2015

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na bestemming saldo)

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 5.000 -

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 11.569 -

16.569 -

Liquide middelen  (2) 76.765 23.827

 93.334 23.827

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Overige reserves 7.156 12.252

Langlopende schulden  (4)

Andere obligatieleningen en onderhandse

leningen 741 691

Kortlopende schulden  (5) 85.437 10.884

 93.334 23.827

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, <Vul datum in>

mevr. A.J. von Graevenitz dhr. J.L. Hazekamp 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015

€

2014

€

Baten  (6) 40.500 69.551

Projectopbrengsten 40.500 69.551

Lasten  (7) 45.000 69.750

Bruto-omzetresultaat -4.500 -199

Kosten

Overige bedrijfskosten  (8) 500 500

Bedrijfsresultaat -5.000 -699

Financiële baten en lasten  (9) -96 -86

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -5.096 -785

- -

Resultaat -5.096 -785

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijn 640 Organisatie-zonder-

winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR 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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Handelsdebiteuren

Nog te declareren subsidie 5.000 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 11.569 -

Omzetbelasting

Omzetbelasting dit jaar 11.569 -

2. Liquide middelen

ING bank nr. 678734704 76.765 23.827

PASSIVA

3. Eigen vermogen

2015

€

2014

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 12.252 13.037

Saldo boekjaar -5.096 -785

Stand per 31 december 7.156 12.252

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4. Langlopende schulden

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Onderhandse lening Boschfilm B.V. 741 691

5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva 85.437 10.884

Overlopende passiva

Accountantskosten 937 884

Vooruitontvangen subsidie 84.500 10.000

85.437 10.884

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015

€

2014

€

6. Baten

Opbrengsten 40.500 69.551

7. Lasten

Kosten projecten 45.000 69.750

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

8. Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 500 500

Algemene kosten

Accountantskosten 500 500

9. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -96 -86

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -96 -86

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Turning Point te Amsterdam

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Verwerking van het verlies 2015

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 5.096 over 2015 in mindering gebracht op

de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Turning Point te Amsterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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KANTOORNAAM


