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1. Rapport
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Aan het bestuur van
Stichting Happy Motion
Kalfjeslaan 19
1181 BN ALMERE
Amstelveen, 17 december 2014

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 10 april 2013 tot en met 31 december
2013 van Stichting Happy Motion te Amsterdam.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Happy Motion te Amsterdam
bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over de periode 10 april
2013 tot en met 31 december 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de leiding
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving.
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A Op al onze diensten zijn de Kamer van Koophandel te Amsterdam gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing, welke op verzoek kosteloos worden toegezonden.
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1.2 Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Happy Motion bestaan voornamelijk uit het op een positieve manier
omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds
kwetsbare groepen en anderzijds duurzaamheidsprojecten en het verrichten van al hetgeen met
voorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Oprichting
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 10 april 2013 en heeft haar zetel te Amstelveen.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij steeds gaarne bereid.
Hoogachtend,
Amstelveen, 17 december 2014
Schagen en Helder Bedrijfsadviseurs
namens deze,

drs. S.P. Schagen
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2013
Activa
31 december 2013
€
€

€

10 april 2013
€

Vlottende activa
Liquide middelen

Totaal activazijde
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1

28.765

-

28.765

-

6

Stichting Happy Motion, Amstelveen

Passiva
31 december 2013
€
€

Stichtingsvermogen

€

10 april 2013
€

2

Stichtingsvermogen

403

-

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passivazijde
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1.362

-

27.000

-

4

28.362

-

28.765

-
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2.2 Staat van baten en lasten
over de periode 10-04-2013 tot en met 31-12-2013
10-04-2013 / 31-12-2013
€
€
Opbrengsten
Directe lasten

5
6

Brutowinst
Overige lasten
Resultaat
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17.254
-16.783
471

7

68
403
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Happy Motion bestaan voornamelijk uit het op een positieve manier
omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds
kwetsbare groepen en anderzijds duurzaamheidsprojecten en het verrichten van al hetgeen met
voorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.
Kostprijs opbrengsten
De kostprijs van de opbrengsten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande
uit het directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten.
Overige lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa
1 Liquide middelen

ABN AMRO rekening courant
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31-12-2013
€
28.765

10-04-2013
€
-
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Passiva
2 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.
Stichtingsvermogen
€
403
403

Stand per 10 april 2013
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2013

Kortlopende schulden
3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

31-12-2013
€
1.362

10-04-2013
€
-

31-12-2013
€
27.000

10-04-2013
€
-

4 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
5 Opbrengsten

Opbrengst sponsoring
Opbrengst documentaire

10-04-2013 /
31-12-2013
€
17.229
25
17.254

6 Directe lasten

Kostprijs documentaire

10-04-2013 /
31-12-2013
€
16.783

7 Overige lasten

Algemene kosten

10-04-2013 /
31-12-2013
€
68

Algemene kosten

Bankkosten

10-04-2013 /
31-12-2013
€
68

Amstelveen, 17 december 2014
Stichting Happy Motion

De heer P. Giel
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