STICHTING COLOURED CIRCLE
Gevestigd te Amsterdam

JAARREKENING 2018
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1. Rapport

Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 31 mei 2006 werd Stichting Coloured Circle per genoemde datum opgericht. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34249380.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Coloured Circle wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
het samen brengen van de diverse culturen in het belang van de komende generatie.

Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- mevrouw S.N. Shakison
- mevrouw I.E. Snijder
- de heer J.A. Jägers

Statutenwijziging
Op 18 juni 2015 heeft een rectificatie van de statuten plaatsgevonden omdat de geboorteplaats van één van de
oprichters onjuist was vermeld.

Aanvang activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn volgens het bestuur daadwerkelijk aangevangen in 2016. Van eerdere jaren
zijn geen gegevens bekend of verstrekt.

Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
Netto inkomsten
Bruto resultaat

€

Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kosten externe dienstverlening
Algemene kosten
Kosten coördinatie
Lesmateriaal
Bankkosten
Reserveringen
Totaal kosten
Resultaat

14.886
14.886

100%
100%

250
3.865
1.133
2.748
1.202
1.910
1.232
150
2.251
14.741

1,68%
25,96%
7,61%
18,46%
8,07%
12,83%
8,28%
1,01%
15,12%
99,03%

145

1,01%

Financiële positie en fiscale positie
Uit de gegevens van de balans vloeit de volgende financiële positie voort per 31-12-2018.
Liquide middelen
Materiële vaste activa
Eigen vermogen
Stijging werkkapitaal
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

€

23.718
1.210
6.276
395

2. Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
ACTIVA

€

Vaste activa
Machines en installaties
Inventaris
Vlottende activa
Liquide middelen
Nog betalen
Nog te betalen (correctie)

808
402
23.718
(-/-) 4.060
(-/-) 92

Totaal activa

20.776

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve
Vooruit ontvangen subsidies

4.026
2.250
14.500

Totaal passiva

20.776

Winst en verliesrekening 2018
Ontvangsten
Subsidies
Overig (giften)
Totaal ontvangsten
Uitgaven
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kosten externe dienstverlening
Algemene kosten
Kosten coördinatie
Lesmateriaal
Bankkosten
Reserveringen
Totaal uitgaven

€

€
13.886
1.000
14,886

250
3.865
1.133
2.748
1.202
1.910
1.232
150
2.250
14.741

Resultaat uit activiteiten

145

Kasstroomoverzicht over 2018
Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Kasstroom uit operatie
Investeringen

€

€
145
250
395

Investeringen
Kasstroom uit investeringen

0
0

Mutatie geldmiddelen

21.267

Stand per 31-12-2017
Stand per 31-12-2108

2.451
23.718

Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn:
Machines en installaties: 20%
Inventaris: 20%
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Ontvangsten
Onder de ontvangsten worden de giften verantwoord die de stichting ontvangt.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis
van de verwachte economische levensduur.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Divers
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten,
worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Investeringen 2016
Afschrijvingen 2016
Afschrijvingen 2017
Afschrijvingen 2018
Boekwaarde per 31-12-2018
Vlottende activa
Rekening courant
Spaarrekening

I
Machines en
installaties
€
1.156
-116
-116
-116
808

Inventaris
€

804
-134
-134
-134
402

21.468
2.250

PASSIVA
Eigen vermogen per 31-12-2018

4.026

Toelichting op de winst‐ en verlies rekening
Ontvangsten
Subsidie, Amsterdam West
Subsidie, Amsterdam West (te verantwoorden)
Subsidie Prins Bernhardfonds (Max impuls)
Giften
Collectes
Inkomsten cursisten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Machines en installaties
Inventaris

14.886
4.500
6.886
2.500
1.000
250
116
134

Huisvestingskosten
Huur

3.865
3.865

Kantoorkosten
Telefoon
Kosten automatisering, software en website (ICT)
Kleine inventaris, sleutels, feestartikelen
Kopieerkosten
Verzendkosten (Post.nl)
Divers kantoor

1.133
176
305
69
277
25
281

Kosten externe dienstverlening
Fondsenwerving
Accountant

2.748
2353
-

Fotograaf, drukwerk en social media

395

Algemene kosten
Cursuskosten
Kantinekosten, maaltijden, consumpties
Kamer van Koophandel
Vrijwilligerscentrale en Gilde
Vrijwilligersbijdrage, vergoedingen, cadeaubonnen medewerkers etc.
Reiskosten

1.202
195
438
556
13

Kosten Coördinatie
Vrijwilligersbijdrage
Diverse onkosten coördinatie

1.910
450
1460

Lesmateriaal
Cursusboeken Printenbind
Boeken El Rincon
Leerboek Plantage
Audiovoorziening

1.232
966
61
5
200

Bankkosten en rente
ING
Reserveringen
Onkosten bestuur
Reservering divers

150
150
2.250
1.500
750

