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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De

informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal

formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat

wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het

document.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de baten-en-lastenrekening over 2014 zoals
opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van

kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van

de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Baten-en-lastenrekening (EUR)

2014 % omzet 2013 % omzet Verschil %

Omzet 17.918 100,0% 24.114 100,0% -6.195 -25,7%

Inkoopwaarde van de omzet 253 1,4% 6.700 27,8% -6.447 -96,2%

Brutomarge 17.666 98,6% 17.414 72,2% 252 1,4%

Totaal kosten 18.151 101,3% 22.419 93,0% -4.267 -19,0%

Huisvestingskosten 1.153 6,4% 6.650 27,6% -5.496 -82,7%

Verkoopkosten 8.579 47,9% 7.051 29,2% 1.529 21,7%

Kantoorkosten 2.877 16,1% 2.455 10,2% 422 17,2%

Algemene kosten 5.542 30,9% 6.263 26,0% -722 -11,5%

Resultaat -486 -2,7% -5.005 -20,8% 4.519 90,3%

Financiële baten en lasten 2 0,0% 0 0,0% 2 100,0%

Resultaat na belasting -484 -2,7% -5.005 -20,8% 4.521 90,3%

Meerjarenoverzicht Baten- en lastenrekening (EUR)

2014 2013 2012 2011

Omzet 17.918 24.114 39.517 1.000

Inkoopwaarde van de omzet 253 6.700 7.946 6.045

Brutomarge 17.666 17.414 31.571 -5.045

Totaal kosten 18.151 22.419 8.462 2.617

Huisvestingskosten 1.153 6.650 3.549

Verkoopkosten 8.579 7.051 2.596 2.124

Kantoorkosten 2.877 2.455 645 27

Algemene kosten 5.542 6.263 1.672 466

Resultaat -486 -5.005 23.109 -7.662

Financiële baten en lasten 2 0 0 0

Resultaat na belasting -484 -5.005 23.109 -7.662
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2014 zoals opgenomen in

de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de

financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten

van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht (EUR)

2014 % balans 2013 % balans

Vlottende activa 10.446 100,0% 11.660 100,0%

Vorderingen 0 0,0% 325 2,8%

Liquide middelen 10.446 100,0% 11.335 97,2%

Activa 10.446 100,0% 11.660 100,0%

Eigen vermogen 9.959 95,3% 10.443 89,6%

Kortlopende schulden 487 4,7% 1.217 10,4%

Passiva 10.446 100,0% 11.660 100,0%

Balans meerjarenoverzicht (EUR)

2014 2013 2012 2011

Vlottende activa 10.446 11.660 16.196 2.319

Vorderingen 0 325 10.830 1.350

Liquide middelen 10.446 11.335 5.367 968

Activa 10.446 11.660 16.196 2.319

Eigen vermogen 9.959 10.443 15.448 -7.662

Kortlopende schulden 487 1.217 748 9.980

Passiva 10.446 11.660 16.196 2.319
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van

de balans per 31 december 2014 en baten-en-lastenrekening over 2014 zoals opgenomen
in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2014 2013 2012 2011

Werkkapitaal 9.959 10.443 15.448 -7.662

Quick ratio 21,46 9,58 21,64 0,23

Current ratio 21,46 9,58 21,64 0,23

Solvabiliteit (EV/TV) 95,3% 89,6% 95,4% -330,4%
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Fiscale positie

Stichting Appsterdam is niet vennootschapsbelasting plichtig.
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Inrichtingsstukken 2014

Stichting Appsterdam

kvk-rpt-kleine-rechtspersoon-inrichtingsstukken-2014.xsd

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance

Document. Dit is een wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van

financiele informatie. Dit document is gebaseerd op de volgende taxonomie:

Inrichtingsstukken 2014
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Algemene gegevens

Kvknummer: 53633334

Taal: nl

Rapportagegrondslag: Commercieel

Financiele verslaglegging: Enkelvoudig

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het

Handelsregister

2014

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Classificatie van de rechtspersoon op

basis van de wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code 94997

Contactpersoon voor deze rapportage

Soort contactpersoon Intermediair

Voornamen Maarten

Achternaam van Leeuwen

Naam van de organisatie Acc.ompany

Telefoonnummer 0627387398

E-mailadres maarten@shareyourcfo.com

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

2014

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Statutaire naam rechtspersoon Stichting Appsterdam

Rechtsvorm Stichting

Handelsnaam van de onderneming Stichting Appsterdam

Statutaire vestigingsplaats AMSTERDAM

Informatie over de rapportage

Begindatum rapportageperiode 2014-01-01

Einddatum rapportageperiode 2014-12-31

Rapportageperiode afwijkend van een

jaar (J/N)

false

Rapportage heeft betrekking op een

individuele rechtspersoon of op een

groep van maatschappijen

Enkelvoudig

Omschrijving van de

rapporteringsvaluta

EUR
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Datum van opmaak van het document 2016-12-08

Jaarrekening vastgesteld (J/N) true

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Datum van vaststelling van de

jaarrekening

2016-11-30

Balans

2014 31-12-2014 31-12-2013

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming Na

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 0 325

Liquide middelen 10447 11334

Vlottende activa 10447 11659

Activa 10447 11659

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves 9960 10441

Kortlopende schulden (ten hoogste 1

jaar)

487 1218

Passiva 10447 11659

Baten- en lastenrekening

2014 2013

Baten- en lastenrekening

Brutomarge 17665 17415

Overigestichtingskosten 18153 22418

Som der kosten 18153 22418

Rentelasten en soortgelijke kosten -2

Resultaat uit gewone stichtingssuitoefening
voor belastingen

-486 -5003

Resultaat uit gewone stichtingsuitoefening
na belastingen

-486 -5003

Buitengewoon resultaat na belastingen 0 0

Resultaat na belastingen -486 -5003

Nettoresultaat na belastingen -486 -5003

Toelichting

2014
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Toelichting

Algemene toelichting

Activiteiten

Beschrijving van belangrijkste

activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van de organisatie bestaan voornamelijk uit:

- het bieden van een platform voor app ontwikkelaars

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam NL Groenburgwal

Huisnummer NL 4

Huisnummer toevoeging 1

Postcode NL 1011HV

Vestigingsplaats NL AMSTERDAM

Schattingen

Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

vormt de leiding van de organisatie zich verschillende oordelen en schattingen die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het

voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende

jaarrekeningposten.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen

Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van

Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke

waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten 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.

Vergelijking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn

ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van

de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende

paragrafen.

Bijzondere posten:

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of

transacties die behoren tot het resultaat uit gewone stichtingsuitoefening, maar die
omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard,

omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa, grondslag

Vaste activa, grondslag

Vaste activa,

waardeverminderingen, grondslag

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een

vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien

dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief

vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

opbrengstwaarde en destichtingswaarde. Een bijzondere-
waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de baten-en-
lastenrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende
actief.
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De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende

verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met

behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als

marktprijs. Voor de bepaling van destichtingswaarde wordt een inschatting gemaakt
van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de

kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant

gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen

boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde

die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou

zijn verantwoord.

Vlottende activa, grondslag

Liquide middelen, grondslag

Liquide middelen, grondslag 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 de waardering van passiva

Kortlopende schulden, grondslag

Kortlopende schulden (ten

hoogste 1 jaar), grondslag

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële

waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio

of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de

bepaling van het resultaat

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

geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten

op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van

ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;

- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Brutomarge, grondslag

Brutomarge, grondslag De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in onderhanden projecten,

de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde

productie voor de eigen stichting, de overige baten, de kosten van
grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar

geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over

de omzet geheven belastingen.

Financiële baten en lasten, grondslag

Rentelasten en soortgelijke kosten,

grondslag

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten

wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen

leningen.

Toelichting op de balans

Liquide middelen, toelichting

Liquide middelen, toelichting De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. Er zijn geen deposito's opgenomen

onder de liquide middelen.

Eigen vermogen, toelichting

Eigen vermogen, verloopoverzicht

Eigen vermogen, categorieën

Overige reserves

Eigen vermogen, begin van de

periode

9960

Allocatie van het resultaat -481

Eigen vermogen, einde van de 9960
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periode

Kortlopende schulden, toelichting

Kortlopende schulden (ten hoogste 1

jaar), toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich géén posten met overeengekomen

looptijd die langer is dan 1 jaar. Als zekerheid voor de schulden aan banken is een

pandrecht op debiteuren, vorderingen en voorraden gevestigd.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, toelichting

Niet in de balans opgenomen

verplichtingen, toelichting

Stichting Appsterdam is een huur contract aangegaan voor de huur van 2

flexplekken bij Stichting A Lab. De aanvangshuur bedraagt € 100 per maand. Er is

geen borg betaald of afgesloten, en vanaf 1 januari 2014 is de huur maandelijks

opzegbaar.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, toelichting

Gemiddeld aantal werknemers over

de periode

0

Ondertekening door bestuurders en commissarissen, toelichting

Ondertekening door bestuurders en commissarissen

Soort Bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Voornamen Mike

Achternaam Lee

Naam van de organisatie Stichting Appsterdam

Ondertekend door bestuurder of

commissaris J/N

true

Ondertekening door bestuurders en commissarissen

Soort Bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Voornamen Martinus

Achternaam Meiborg

Naam van de organisatie Stichting Appsterdam

Ondertekend door bestuurder of

commissaris J/N

true

Overige gegevens

2014

Overige gegevens

Accountantsverklaring

Mededeling omtrent het ontbreken van

de accountantsverklaring

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening,

aangezien de vennootschap op grond van artikel 2:396, lid 7 BW is vrijgesteld van

deze verplichting. Daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke

accountant.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de baten

Statutaire regeling omtrent de

bestemming van de baten
In de statuten is bepaald dat de jaarlijkse baten ter vrije beschikking staat van

de algemene vergadering.

Resultaatbestemming

Voorstel voor resultaatbestemming Het negatieve resultaat over het boekjaar wordt onttrokken van het

Stichtingskapitaal.

mmeiborg
Text Box
bestemming:checken




