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Brouwer & Oudhof B.V. staat ingeschreven

Op alle opdrachten zijn onze algemene

Brouwer & Oudhof is gevestigd in

bij de Kamer van Koophandel onder

voorwaarden van toepassing die op verzoek

Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

nummer 37051947.

kosteloos worden toegezonden.
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1. Algemene beschouwingen

Brouwer & Oudhof B.V.
Toermalijnstraat 9 | Postbus 366 | 1800 AJ Alkmaar
T 072 541 11 14 | F 072 540 50 40
info@brouwerenoudhof.nl | www.brouwerenoudhof.nl

Stichting Appsterdam
Ter attentie van de heer M. Meiborg
Groenburgwal 38 A
1011 HW Amsterdam
9 januari 2015
RC/lb/15381
Geacht bestuur,

1.1 Algemeen
Opdracht
Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van de werkzaamheden die wij, ingevolge uw opdracht
tot het vervaardigen van de jaarrekening van de stichting, hebben verricht.
Onze rapportage is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur
van de stichting.
Kamer van Koophandel
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
53633334.
Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door:
- M. Lee, zijnde voorzitter
- J. Chen, zijnde secretaris
- M. Meiborg, zijnde bestuurder
- K. Speller, zijnde bestuurder
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Brouwer & Oudhof B.V. staat ingeschreven

Op alle opdrachten zijn onze algemene

Brouwer & Oudhof is gevestigd in

bij de Kamer van Koophandel onder

voorwaarden van toepassing die op verzoek

Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

nummer 37051947.

kosteloos worden toegezonden.

Stichting Appsterdam
te Amsterdam

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,

Drs. S.H. Leloux
Partner
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2. Jaarrekening

Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2013

€

31-12-2013

€

€

31-12-2012

€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

1

325

10.829

Liquide middelen

11.335

5.367

Som der vlottende activa

11.660

16.196

11.660

16.196
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€

31-12-2013

€

€

31-12-2012

€

Passiva
Bedrijfsvermogen

2

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende passi- 3
va

10.443

15.448

-319

220

1.536

528
1.217

748

11.660

16.196
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2.2 Staat van baten en lasten over 2013

€
Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

4
5

2013

24.114
-6.699

Brutowinst
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

€

€

2012

40.517
-13.990
17.415

6
7
8

€

6.650
7.381
8.389

26.527
3.349
5.735
1.995

Som der bedrijfslasten

22.420

11.079

Bedrijfsresultaat

-5.005

15.448
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Appsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

het ondersteunen en het behartigen van de belangen van App Makers zowel nationaal als
internationaal. Waarbij een App software is, welke de hardware transformeert tot een compleet
product en een App Maker een persoon of organisatie is die bijdraagt aan de creatie van Apps;

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kostprijs omzet
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa

1 Vorderingen

31-12-2013
€

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2012
€

212
113

9.578
1.251

325

10.829

113

1.251

Passiva
2 Bedrijfsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.
Eigen kapitaal
€
Stand per 1 januari 2013
Resultaat boekjaar

15.448
-5.005

Stand per 31 december 2013

10.443
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

Kortlopende schulden

3 Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen algemene kosten

31-12-2013
€
1.536

31-12-2012
€
528
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

4 Netto-omzet
Omzet
5 Inkoopwaarde van de omzet
Inkoopwaarde omzet

2013

2012

€

€

24.114

40.517

6.699

13.990

6.650
-

1.500
1.649
200

6.650

3.349

215
16
-1.323
92
5.543
2.029
309
500

177
114
15
2.127
2.302
1.000

7.381

5.735

Gemiddeld aantal werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.
6 Huisvestingskosten
Huur
Gas, water en elektra
Overige huisvestingskosten

7 Verkoopkosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Afboeking dubieuze debiteuren
Overige verkoopkosten
Paypal kosten
Marketing
Voedsel, drank en genotmiddelen
Relatiegeschenken
Merkenrechten
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

2013

2012

€

€

8 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Advieskosten
Automatisering
Boetes
Kantoorbenodigdheden
Administratiekosten
Bankkosten
Kasverschillen
Boekingsverschillen

175
628
1.244
1.741
114
801
2.330
1.356
-

104
155
671
700
68
529
40
-583
311

8.389

1.995

Amsterdam, 9 januari 2015

Stichting Appsterdam

M. Meiborg
Bestuurder

M. Lee
Voorzitter

J. Chen
Secretaris

K. Speller
Bestuurder
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Stichting Appsterdam
te Amsterdam

1. Specificatie eigen kapitaal
2013

2012
€

€

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

15.448
-5.005

15.448

Stand per 31 december

10.443

15.448
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