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Aan het bestuur van  
 

Stichting Fawaka Onderwijs 
Hoogte Kadijk 163H 
1018BJ  Amsterdam 
     
 
Baarn, 30 september 2020  
 
Geacht bestuur, 
 

Samenstellingsverklaring 

  
Opdracht  
  
De jaarrekening van Stichting Fawaka Onderwijs te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van 
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-
en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens in Nederland algemeen aanvaarde 
standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het 
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
  
Verantwoordelijkheid van het management  
  
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. 
  
Onze verantwoordelijkheid  
  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fawaka Onderwijs Wij hebben 
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te 
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
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Bevestiging  
  
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan 
dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd 
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Baarn, 30 september 2020 
 
Ygrec Finance B.V. 
namens deze, 

 
A. Baar
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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -209. Ter analyse van het resultaat dient de 
volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2019   

  € % 

Netto-omzet 36.724 100,0 
Kostprijs van de omzet -26.041 -70,9 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 10.683 29,1 

Personeelskosten 
    

Andere personeelskosten 7.761 21,1 
      

Overige bedrijfskosten 
    

Huisvestingskosten 1.200 3,3 
Exploitatiekosten 212 0,6 
Verkoopkosten 463 1,3 
Algemene kosten 1.210 3,3 
      

Som der vaste kosten 10.846 29,5 

Exploitatieresultaat -163 -0,4 

Financiële baten en lasten -46 -0,1 

Resultaat -209 -0,6 
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Financiële positie 

Ontwikkeling werkkapitaal 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 
verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2019 

  € 

Beschikbaar op lange termijn 
  

Eigen vermogen -209  

-209 

Vastgelegd op lange termijn 
  

Werkkapitaal -209 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 
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Balans per 31 december 2019 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019 

  € € 

Vlottende activa 
    

Vorderingen 
    

Handelsdebiteuren 33.500   

    33.500 

Liquide middelen   51.136 
   

Totaal 
  

84.636 
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Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2019 

  € € 

Eigen vermogen 
    

Vermogen -209    

  -209 

Kortlopende schulden 
    

Overlopende passiva 84.845   

    84.845 

Totaal 
  

84.636 
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Staat van baten en lasten over 2019 

  Begroting 2019 2019 

  € € 

Netto-omzet 82.000 36.724 

Som der exploitatiebaten 82.000 36.724 

Kostprijs van de omzet 58.646 26.041 

Personeelskosten 
    

Andere personeelskosten 8.712 7.761 
      

Overige bedrijfskosten 
    

Huisvestingskosten 1.250 1.200 
Exploitatiekosten - 212 
Verkoopkosten 1.500 463 
Algemene kosten 1.250 1.210 
      

Som der exploitatielasten 71.358 36.887 

Exploitatieresultaat 10.642 -163 

Financiële baten en lasten 
    

Rentelasten en soortgelijke kosten - -46 

Resultaat 10.642 -209 
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Stichting Fawaka Onderwijs 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 72972548 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Fawaka Onderwijs, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk 
uit het verwerkelijken van duurzaam en inclusief onderwijs voor ieder kind. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 

Rapportageperiode afwijkend van een jaar 
Het eerste boekjaar van de stichting loopt van 30 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 en 
betreft derhalve een verlengd boekjaar. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 
die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Toelichting op balans 

Vorderingen 

  31 dec 2019 

  € 

Vorderingen op handelsdebiteuren 33.500 

Totaal 33.500 

Liquide middelen 

  31 dec 2019 

  € 

Banktegoeden 
  

SNS Bank 51.136 
    

Totaal 51.136 
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Eigen vermogen 

  31 dec 2019 

  € 

Vermogen -209 

Totaal -209 

Vermogen 2019 

  € 

Stand 30 oktober - 
Onttrekkingen via baten en lasten -209  

-209 

Stand 31 december -209 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2019 

  € 

Overlopende passiva 
  

Vooruitontvangen bedragen 83.515 
Nog te betalen kosten 1.330 

Totaal 84.845 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2019 

  € 

Netto-omzet 36.724 

Som der exploitatiebaten 36.724 

Kostprijs van de omzet 26.041 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 10.683 

Personeelskosten 

  2019 

  € 

Andere personeelskosten 
  

Management fee 7.200 
Vrijwilligersvergoedingen 561 

Totaal 7.761 

Overige bedrijfskosten 

  2019 

  € 

Huisvestingskosten 
  

Huur pand 1.200 
    

Exploitatiekosten 
  

Aanschaf klein inventaris 212 
    

Verkoopkosten 
  

Representatiekosten 395 
Relatiegeschenken 68 

  463 

Algemene kosten 
  

Administratiekosten 1.210 
    

Totaal 3.085 
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Financiële baten en lasten 

  2019 

  € 

Rentelasten banken -46 

Financiële baten en lasten (saldo) -46 




