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1. Jaarstukken
1.1 Balans per 31 december 2016

2016 2015

EUR EUR

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 16.768 ‑

Vlottende activa

Vorderingen 2 4.100 ‑

Liquide middelen 3 7.893 11.351

28.761 11.351

Stichtingsvermogen 4 28.761 3.851

Kortlopende schulden 5 - 7.500

28.761 11.351

1.2 Staat van baten en lasten over 2016
2016 2015

EUR EUR EUR EUR

Baten 6 88.962 39.775

Lasten

Inkoopwaarde geleverde goederen 1.789 6.205

Personeelskosten 7 13.793 458

Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 1.846 ‑‑

Overige bedrijfskosten 9 46.624 29.261

Som der bedrijfslasten 64.052 35.924

Bedrijfsresultaat 24.910 3.851
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming 
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Sheltersuit is feitelijk gevestigd op Rigtersbleek‑Zandvoort 10‑9, 7521 BE te Enschede en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61794899.

Algemene toelichting 
Belangrijkste activiteiten van de onderneming
De activiteiten van Stichting Sheltersuit bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van kleding en 
aanverwante producten ten behoeve van dak‑ en thuislozen en andere behoeftigen. De stichting 
tracht dit doel onder meer te bereiken door het inzamelen van goederen en diensten waarmee deze 
producten geproduceerd kunnen worden.

De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Sheltersuit is gevestigd op Rigtersbleek‑Zandvoort 10‑9, 7521 BE te Enschede.

Schattingen
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van Stichting Sheltersuit 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 
362 lid 1, Boek 2 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‑ of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente‑inkomsten ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 
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.

Kortlopende schulden 
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.
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1.4 Toelichting op de balans
Vaste activa

1. Materiële vaste activa 2016 2015

EUR EUR

Machines en installaties 15.488 ‑

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.280

16.768 ‑

Materiële vaste activa Machines en 
installaties

Andere vaste 
bedrijfs-
middelen

Totaal

EUR EUR EUR

Boekwaarde per 1 januari 2016 - - -

Mutaties

Investeringen 17.182 1.432 18.614

Afschrijvingen -1.694 -152 -1.846

Saldo mutaties 15.488 1.280 16.768

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 17.182 1.432 18.614

Cumulatieve afschrijvingen -1.694 -152 -1.846

Boekwaarde per 31 december 2016 15.488 1.280 16.768

Afschrijvingspercentages 20% 20%

Vlottende activa

2. Vorderingen 2016 2015

EUR EUR

Handelsdebiteuren 4.100 ‑

3. Liquide middelen 2016 2015

EUR EUR

Rabobank 7.893 11.351
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4. Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

Eigen kapitaal

EUR

Stand per 1 januari 2016 3.851 

Resultaat boekjaar 24.910

Stand per 31 december 2016 28.761

5. Kortlopende schulden 2016 2015

EUR EUR

Overige schulden en overlopende passiva - 7.500

1.5 Toelichting op de winst‑en‑verliesrekening
6. Baten 2016 2015

EUR EUR

Sponsorbijdragen bedrijven 49.365 20.750

Ontvangen subsidies 37.002 5.000

Donaties particulieren 2.595 14.025

88.962 39.775

7. Personeelskosten 2016 2015

EUR EUR

Vrijwilligersvergoedingen 7.793 ‑

Doorberekende kosten 
Stichting Sheltersuit Factory

6.000 458

13.793 458
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8. Afschrijvingen op materiële vaste activa 2016 2015

EUR EUR

Afschrijvingskosten machines 1.694 ‑

Andere vaste bedrijfsmiddelen 152 ‑

1.846 ‑

9. Overige bedrijfskosten 2016 2015

EUR EUR

Huisvestingskosten 12.768 5.002

Verkoopkosten 12.148 12.078

Autokosten 2.724 2.971

Kantoorkosten 8.292 4.499

Algemene kosten 10.692 4.711

46.624 29.261
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