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I OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van €604.810 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van€.448.599,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERI(LARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Circle Economy te Amsterdam
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014me| de toelichting
samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen
van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlij k Wetboek (BV/).

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Amsterdam, l juli 2015

Londen & Van Holland
Registeraccountants en Belastingadviseurs

M. Ketelaars AA
Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs

Website: www.londenholland.nl . BTW nr. NL8012.93.546.801 . KvK ni . IBAN nr. NL98 INGB 0660 6796 12 . BIC nr. INGBNL2A
Londen & Van Holland Fegisteraccountants en Belast¡ngadviseurs is een maatschap van besloten vennootschappen Op al haar verr¡chtingen en de rechtsverhoud¡ngen met

haar z¡ln de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing ln deze algemene voorwaarden is onder meer een beperk¡ng van de aansprakel¡jkheid opgenomen
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder deb¡teurennummer 231 026 en worden op aanvraag kosteloos toegezonden
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Jaarrekening20l4
bij het accountantsrapport d.d. I juli 2015

Stichting Circle Economy

1 BALAIIS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

Vlottende activa

31 december2014 31 december2013

€€€c

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

(1)

(2)

121.607

483.203

1.000.000

54.808

Samenstellingsverklaring afgegeven

604.810 1.054.808
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Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport d.d. l juli 2015

Stichting Circle Economy

31 december2014 31 december2013

ce€c

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve

(3)

23.297
580.000

1.051.896

Kortlopende schulden (4)

Overige schulden en overlopende passiva

603.297

1.s13

1.051 .896

2.912

1.0s4.808

Samenstellingsverklaring afgegeven

604.810
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Jaarrekening2014
bij het accountantsrapport d.d. I juli 2015

Stichting Circle Economy

2 STAÄT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Schenkingen en donaties
Kostprijs van de omzet

Brutomarge

20t4 20r3

€

190.000
(640.000)

€

l .185.000
(130.000)

c€

(5)

(6)

(8)

(s)

(4s0.000) 1.0s5.000

(7)

(4s0.000)

2.1 18

1.055.000

t.4t2Overige stichtingskosten

Stichtingsresultaat

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat

3.777
(2s8)

(4s2.tt8)

3.519

(re2)

1.053.588

(re2)

(448.see) 1.053.396

Samenstellingsverklaring afgegeven 6



Jaarrekening2014
bij het accountantsrapport d.d. 1 juli 2015

Stichting Circle Economy

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING BN RESUL-TAÄTBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt op basis van in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiele
verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Toelichtingen op posten in de balans en de winst- en
verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzlj anders vermeld, zijn activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestaan voomamelijk uit het bevorderen en (doen) uitvoeren van initiatieven
die het mogelijk maken te komen tot uitwisseling van kennis, expertise en financiering op het gebied van het
werken volgens de pricipes van de kringloopeconomie.
De Stichting heeft een ANBI status.

Vergelijking voorgaand boekj aar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar. Waar nodig zijn de financiële gegevens over het voorgaande jaar gehemrbriceerd
conform de presentatie van de jaarrekening2014.

Boekjaar
Het boekjaar ís gelijk aan het kalenderjaar,

Vergelijking voorgaand boekj aar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaande jaar. Waar nodig zijn de financiële gegevens over het voorgaande jaar gehemrbriceerd
conform de presentatie van de jaarrekening2014.

Statutaire zetel
De vennootschap is statutair gevestigd in Amsterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VA¡I ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen v/egens
oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DB RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en
verrichte diensten enerzijds en de kosten en andere lasten anderzijds over het verslagjaar met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zljn.

7S amenstellingsverklaring afgegeven



Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport d.d. I juli 2015

Stichting Circle Economy

Schenkingen en donaties
Onder ontvangen donaties wordt verstaan de van derden ontvangen schenkingen en donaties welke betrekking
hebben op het boekjaar.

Stichtingskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar \ryaarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslag¡reriode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

8Samenstellingsverklaring afgegeven



Jaarrekenin g 2014
bij het accountantsrapport d.d. I juli 2015

Stichting Circle Economy

4 TOELICHTING OPDE BALANS PER3I DECEMBER 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen

Rekening-courant Coöperatieve Circle Economy
Nog te ontvangen bedragen

2. Liquide middelen

ABNAMRO Bank N.V

3t-t2-2014 3t-12-2013

€

t21.607
1.000.000

t2t.607 1.000.000

483.203 54.808

€

De per 31 december 2014 aanwezige liquide middelen staan de vennootschap ter wije beschikking.

Samenstellingsverklaring afgegeven 9



Jaarrekenin g 2014
bij het accountantsrapport d.d. l juli 2015

Stichting Circle Economy

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal

Stand per I januari
Resultaat boekjaar
Naar bestemmingsreserve

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januan
Dotatie vanuit stichtingskapitaal

Stand per 3l december

4. Kortlopende schulden

Overige schulden

Rekening-courant Coöperatieve Circle Economy

Overlopende passiva

Accountantskosten

20r4 2013

€

l .051 .896
(448.see)
(s80.000)

(1.s00)
1.053.396

€

23.297 1.051.896

s80.000

580.000

3t-t2-2014 3t-12-2013

1.400

1.sl3 1.512

ce

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Toegezegde donaties

Door de Hoge Dennen Holding B.V. is een donatie toegezeg van in totaal € 300.000. Hiervan is in 2014 reeds
€ 150.000 ontvangen. Voor 2015 en20l6 zijn respectievelijk € 100.000 en € 50.000 Toegezegd.

S amenstellingsverklaring afgegeven -10-



Jaarrekening 2014
bij het accountantsrapport d.d. I juli 2015

Stichting Circle Economy

5 TOELICHTING OP DE STAÄT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2OT4

5. Schenkingen en donaties

Donaties
Schenkingen

6. Kostprijs van de omzet

Giften en verstrekkingen

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in2014 geen werknemers werkzaam

7. Overige stichtingskosten

Algemene kosten

Accountantskosten

FÍnanciële baten en lasten

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank

9. Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten

2014 2013

€ €

150.000
40.000

185.000
1.000.000

190.000 1 .18s.000

640.000 130.000

2.tt8 1.412

3.777

2s8 t92

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Amsterdam, l juli 2015

R.J.A.M. van Ogtrop

L.E.M. Vet

S. Hepkema

K.B. Jironet
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