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Aan het bestuur van

Stichting BIOGRAPHY Foundation  

Herengracht 346 E  

1016CG  Amsterdam

Veenendaal, 24 november 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de
balans met tellingen van € 132.557 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van

€ 7.358, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 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 Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de

jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. 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 BIOGRAPHY Foundation. 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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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MKB Accountants Veenendaal BV

 

G.J. Dreschler 

Accountant-Administratieconsulent              
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 6.180 1.019

Overige vorderingen en overlopende

activa 5.000 4.089

11.180 5.108

Liquide middelen  (2) 121.377 120.177

TOTAAL ACTIVA 132.557 125.285

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3) 73.955 66.597

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 57.213 8.709

Overige schulden en overlopende

passiva 1.389 49.979

58.602 58.688

TOTAAL PASSIVA 132.557 125.285

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Baten  (5) 336.649 174.875

Lasten

Lasten van activiteiten  (6) 202.062 61.841

Exploitatielasten  (7) 2.638 806

Kantoorlasten  (8) 4.816 2.912

Verkooplasten  (9) 4.841 3.114

Algemene lasten  (10) 5.083 5.522

Directielasten  (11) 109.370 94.825

328.810 169.020

Bedrijfsresultaat 7.839 5.855

Financiële baten en lasten -481 -406

Resultaat 7.358 5.449

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting BIOGRAPHY Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer 81759412),

statutair gevestigd te Amsterdam bestaat voornamelijk uit: Overige belangenbehartiging initieren en

begeleiden van projecten, producten en diensten die het bewustzijn ontwikkelen van jongeren met

verschillende culturele achtergronden zodat ze mentaal, fysiek en spiritueel ervaren dat ze niet los
van andere staan.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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.

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in

totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

Lasten van activiteiten

De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten omvatten de kosten die door derden in

rekening zijn gebracht in het kader van de uitbesteding of ondersteuning van de werkzaamheden.

Deze kosten bestaan uit de inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten.

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

1. Vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 6.180 1.019

Overlopende activa

Vooruitbetaald projectmanagement 5.000 4.089

2. Liquide middelen

ING Bank N.V. rekening-courant 121.281 120.081

Kas 96 96

121.377 120.177

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3. Reserves en fondsen

2021

€

2020

€

Kapitaal

Stand per 1 januari 66.597 61.148

Resultaat boekjaar 7.358 5.449

Stand per 31 december 73.955 66.597

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 10 -

___________________________________________________________________________________________________________



���������			


�		�������������

���	
�������	�	


���	
����	������

���������  �����������

!!!�����  �����������

"#"��$
	�	
�

%��������
��&�����	�

��'��(��)*���&����$
&���	�

�����������

+�)�)*$��%�,�	
��&���	�

4. Kortlopende schulden

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 57.213 8.709

Overlopende passiva

Accountantskosten 247 742

Vooruitontvangen omzet - 49.125

Overige 1.142 112

1.389 49.979

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

5. Baten

Ontvangen bijdrage van overheden 190.774 75.875

Ontvangen bijdrage van andere instellingen zonder winststreven 145.875 99.000

336.649 174.875

6. Lasten van activiteiten

Lasten coaching/gastsprekers/trainingen 146.539 50.427

Lasten trainingslocaties 28.254 8.618

Lasten catering t.b.v. activiteiten 7.198 1.539

Materialen en overige lasten programma's 20.071 1.257

202.062 61.841

Overige bedrijfskosten

7. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen 2.638 806

8. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 1.965 1.176

Automatiseringskosten 1.748 1.003

Telefoon - 26

Porti 6 20

Contributies en abonnementen 1.097 687

4.816 2.912

9. Verkooplasten

Reclame- en advertentiekosten 555 250

Representatiekosten 3.694 2.212

Relatiegeschenken 280 518

Reis- en verblijfkosten 17 134

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 295 -

4.841 3.114

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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2021

€

2020

€

10. Algemene lasten

Accountantskosten 4.580 3.812

Notariskosten - 1.130

Verzekeringen 413 272

Overige algemene kosten 90 308

5.083 5.522

11. Directielasten

Projectmanagement 109.370 94.825

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente kosten bank 468 406

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Amsterdam, 24 november 2022

  

  

  

N.R. Ritfeld W.T.A.A.G.M. van den Bergh 

  

  

  

J.B. Ruigrok

bij rapport d.d. 24-11-2022

Stichting BIOGRAPHY Foundation te Amsterdam
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