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FINANCIEEL VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting FRANS & KAPMA FOUNDATION
Bathmenseweg 16
7216 PC Kring van Dorth

Kenmerk

Behandeld door

Datum

1140

EvB

31 mei 2016

Geachte bestuurders,
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 € 457 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -49, samengesteld.
2

ACCOUNTANTSCONTROLE

Door de stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393
lid 1 BW.
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3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De doelstelling van de stichting is: het verwerven, beheren, conserveren, archiveren en tentoonstellen van
kunst en kunstcollecties, teneinde dit belangrijke erfgoed voor het nageslacht te behouden. Haar doel tracht de
Frans & Kapma Foundation te bereiken door het organiseren van exposities, culturele (kunst)bijeenkomsten en
-manifestaties. Zo wordt in Huis Dorth een collectie schilderijen permanent tentoongesteld, die voor groepen
op afspraak te bezichtigen is.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
1 drs. E.J.A.F. van Buul (voorzitter);
2 E.A. Frans-Kapma (secretaris/penningmeester);
3 I. Roekevisch-Klein Braskamp (lid).
3.3

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 21 juli 2009 verleden voor notaris mr. Pieter Klaas Smook te Lochem is opgericht de
stichting Stichting FRANS & KAPMA FOUNDATION. De activiteiten worden met ingang van voornoemde
datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting FRANS &
KAPMA FOUNDATION. Op 8 september 2015 heeft de laatste statutenwijziging plaatsgevonden.

3.4

Anbi-status

Middels een beschikking d.d. 4 januari 2010 is aan de stichting een Anbi-status verleend onder fiscaal nummer
8210.47.036. Sedert 8 september 2015 heeft de stichting ook een culturele anbi-status verworven.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

E.A. Frans-Kapma
secretaris/penningmeester
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BESTUURSVERSLAG OVER 2015
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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Kasstroomoverzicht 2015
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2015
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31 december 2015

31 december 2014

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

457

506

457

506

457

506

457

506

PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve

(2)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Baten

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

€

750

-

470

310
305
184

-

325
176

799

-

501

-49

-

-31

-49

-

-31

Lasten
Beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

(4)
(5)
(6)

Resultaatbestemming
Algemene reserve
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KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2015
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:

135

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

135

Rentelasten

-184

Kasstroom uit operationele activiteiten

-49
-49

Samenstelling geldmiddelen
2015
€

€

Geldmiddelen per 1 januari

506

Mutatie liquide middelen

-49

Geldmiddelen per 31 december

457
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres
Stichting FRANS & KAPMA FOUNDATION (geregistreerd onder KvK-nummer 08202573) is feitelijk
gevestigd op Bathmenseweg 16 te Kring van Dorth.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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 lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Brutomarge
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen
in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de
lasten van grond- en hulpstoffen en de lasten van uitbesteed werk en andere externe lasten.
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Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
De waarde van de kunstwerken in bezit van de stichting zijn niet geactiveerd op de balans, aangezien deze
kunstwerken middels schenkingen verworven zijn.
31-12-2015
31-12-2014
€

€

1. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

457

506

457

506

PASSIVA
2. Eigen vermogen
Algemene reserve
2015

2014

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

506
-49

537
-31

Stand per 31 december

457

506

De algemene reserve is vrij besteedbaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015

Begroting
2015

Verschil
2015

Realisatie
2014

€

€

€

€

3. Baten uit fondsverwerving
Donaties en giften
Sponsoring
Verkoop goederen

10
680
60

-

10
680
60

40
430
-

750

-

750

470

270
30
10

-

270
30
10

255
30
40

310

-

310

325

305

-

305

-

-184

-

-184

-176

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
De (voormalige) bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
4. Kantoorlasten
Automatiseringslasten
Contributies en abonnementen
Overige kantoorlasten

5. Algemene lasten
Notarislasten
Financiële baten en lasten
6. Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten en bankrente
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Ondertekening bestuur voor akkoord
Kring van Dorth, 31 mei 2016
was getekend:

drs. E.J.A.F. van Buul

E.A. Frans-Kapma

I. Roekevisch-Klein Braskamp

