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Stichting Wirja

Verslag van het bestuur
Het bestuur presenteert hierbij de jaarrekening van Stichting Wirja (hierna: de Stichting) voor het boekjaar van 23
december 2015 tot en met 31 december 2016.
Algemeen
De Stichting is opgericht naar Nederlands recht op 23 december 2015. De Stichting heeft ten doel zich in te zetten
voor onderwijs, opvoeding, huisvesting en het waarborgen van een gezonde toekomst ten behoeve van kinderen
en jong volwassenen in ontwikkelingslanden, primair doch niet uitsluitend gericht op India.
Het bestuur van de Stichting wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht, welke momenteel bestaat uit vijf
personen.
Gang van zaken
Op 4 augustus 2016 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven waarmee de Stichting per 23 december
2015 wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
In december 2015 en december 2016 hebben de twee A-leden van de Raad van Toezicht hun jaarlijkse bezoek
gebracht aan de in India gesteunde tehuizen en families. Ter plaatse zijn namens de Stichting donaties gedaan.
Ook zijn gedurende het jaar donaties per bank gedaan.
Er zijn gedurende het boekjaar geen wijzigingen geweest ten aanzien van de samenstelling van het bestuur of de
Raad van Toezicht.
Resultaten
Het vermogen van de Stichting per 31 december 2016 was EUR 173.220 positief.
Het resultaat voor het jaar 2016 was een overschot van EUR 173.220.
Liquiditeit en werkkapitaal
De liquiditeit is toegenomen en het werkkapitaal is met het resultaat boekjaar toegenomen.
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Staat van baten en lasten over het jaar 2015-2016
(Uitgedrukt in euro)
Toelichting

31-12-2016

Vlottende activa
Liquide middelen
Som der vlottende activa

1

173.233
173.233

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overlopende schulden en overlopende passiva
Som der kortlopende schulden

2

13
13

Uitkomst van activa min kortlopende schulden

173.220

Netto vermogenswaarde

173.220

3

Vermogen
Geaccumuleerd overschot (tekort)

173.220
173.220
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Staat van baten en lasten over het jaar 2015-2016
(Uitgedrukt in euro)
Toelichting

Algemene inkomsten en uitgaven
Stortingen ten gunste van Stichting Wirja
Algemene kosten
Som der overige inkomsten en uitgaven

4
5

2016

202.385
-29.165
173.220

173.220

Overschot (tekort) voor het jaar
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Stichting Wirja
Toelichting op de jaarrekening over het jaar 2015-2016

Algemeen
De Stichting is opgericht naar Nederlands recht op 23 december 2015. De stichting is een ANBI en verricht uit
dien hoofde donaties aan de door de Stichting geselecteerde doelen.
De Raad van Toezicht controleert het functioneren van de Stichting en haar bestuur.
Voor betalingen hoger dan EUR 500 is de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
Presentatie
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland.
De belangrijkste worden hieronder weergegeven.
a. Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
b. Resultaatverantwoording
Inkomsten en kosten worden opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben.
c. Vennootschapsbelasting
De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting.
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31-12-2016
Balans
1 Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank

173.233
173.233

2 Overlopende schulden en overlopende passiva
Bankkosten (december 2016)

13
13

3 Vermogen
Saldo per 31 december 2015
Overschot/(tekort) voor het boekjaar
Saldo per 31 december

0
173.220
173.220

Staat van baten en lasten
4 Stortingen
Stortingen door donateurs

202.385
202.385

5 Algemene kosten
Giften
Kosten Clavis U*T
Kosten Clavis Fixed
Kantoorkosten
Notariskosten
Vacatiegelden
Bankkosten

-5.285
-11.719
-9.671
-50
-876
-1.400
-164
-29.165

Personeel
De Stichting had gedurende 2015-2016 geen personeel in dienst.
Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van de Stichting bestaat uit één rechtspersoon. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de
Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen.

Het bestuur

Clavis B.V.
Namens deze: M.W.L. Dill
Plaats:
Datum:
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