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Stichting Beauty Bank 
Turfhoek 20 
1671 EA Medemblik 
 
 
Betreft: Opstellen jaarrekening over het boekjaar 2019 
 
 
Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2019 van uw bedrijf 
opgesteld. Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de 
onderneming niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 
 
Verantwoordelijkheid van u 
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte 
gegevens. De verantwoordelijkheid van de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor 
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 
 
Verantwoordelijkheid van Your Business Assist Ltd. 
Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te 
voeren in overeenstemming met het Nederlands recht. 
 
Onze werkzaamheden bestonden 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 aanvaardbaarheid 
beoordeeld. 
 
Bevestiging 
Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening opgesteld onder 
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
Tot het verstrekken van nadere toelichting inzake de jaarrekening zijn wij gaarne bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Your Business Assist Ltd. 
Namens deze: 
 
 
D.N. Venema 
 



Stichting Beauty Bank te Medemblik 

 4 

1. Algemene gegevens                                                                                                                                                                                                                                
Bedrijfsgegevens 
Het helpen, aansporen en inspireren van mensen om te re-integreren in de samenleving, middels 
uiterlijke schoonheid het zelfvertrouwen en eigenwaarde van mensen op te bouwen en het 
zelfbeeld positief te versterken. 
 
Oprichting 
De stichting is opgericht per 15 juni 2015 bij notariële acte welke is verleden door notaris mr. Anna 
Geerds de Raad. Het bestuur dient te worden gevormd door tenminste drie personen. Het bestuur 
is gezamelijk bevoegd. 
 
Beloningsbeleid: 
Het bestuur ontvangt geen beloning maar mag wel kosten welke zij gemaakt hebben voor de 
stichting declareren. Dit slechts na goedkeuring door tenminste twee bestuursleden. 
 
Kamer van Koophandel 
Stichting Beauty Bank staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63541017. 
 
Fiscaal nummer 
Stichting Beauty Bank staat bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8552.82.022 
 
Aantal bestuursleden 
Er waren 0,00 personen in het bestuur tegenover 0,00 in het voorgaande jaar. Dit is inclusief de 
eigenaar(en). 
 
ANBI Status 
De stichting heeft per 1 april 2016  met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2015 de ANBI-status 
verkregen. 
 
Resultaatbepaling 2019 
Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve om het negatieve resultaat uit het verleden 
te compenseren. 
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2. Balans                                                                                                                                                                                                                                           
 
  2019   2018 
Activa      
      
Vlottende activa      
Liquide middelen 5.520   3.140  
  5.520   3.140 
      
      
Totaal activa  5.520   3.140 
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3. Balans                                                                                                                                                                                                                                           
 
  2019   2018 
Passiva      
      
Bedrijfsvermogen  4.337   2.394 
      
Langlopende schulden      
Leningen bestuur 1.183   746  
  1.183   746 
      
      
      
Passiva  5.520   3.140 
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4. Winst en verliesrekening                                                                                                                                                                                                                         
 
  2019   2018 
      
Totale opbrengsten 3.624   3.280  
Inkopen merchandise 0   198  
Brutomarge  3.624   3.082 
      
Bruto-marge  3.624   3.082 
      
      
Kosten      
Kantoorkosten 120   154  
Wervings kosten 
Overige bedrijfskosten 

714 
439 

  19 
0 

 

  1.273   173 
      
Financiële baten en lasten  -194   -193 
      
Jaarresultaat  2.157   2.716 
      
      
Resultaat voor belastingen  2.157   2.716 
      
      
      
Saldo winst/verlies  2.157   2.716 
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5. Grondslagen algemeen                                                                                                                                                                                                                             
 
Activiteiten 
 
Het helpen, aansporen en inspireren van mensen om te re-integreren in de 
samenleving, middels uiterlijke schoonheid het zelfvertrouwen en eigenwaarde 
van mensen op te bouwen en het zelfbeeld positief te versterken. 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Toepassing van artikel 2:402 BW 
 
 

6. Waarderingsgrondslagen voor de balans                                                                                                                                                                                                            
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa 
en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines, installaties en andere vaste activa 
worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met afschrijvingen 
berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 
Een toelichting op de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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7. Grondslagen voor de resultaatbepaling                                                                                                                                                                                                            
 
Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties, dotaties en vrijgevallen reserves en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Netto-omzet 
 
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten 
alsmede de toegekende dotaties onder aftrek van kortingen en exclusief 
omzetbelasting. 
 
Kostprijs van de omzet 
 
In de kostprijs van de omzet zijn alle kosten opgenomen ter verkrijging of 
vervaardiging van de verkochte goederen en diensten. 
 
Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gebaseerd op de 
aanschafprijs. De afschrijvingen op overige vaste activa worden berekend op 
basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de 
bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden onder de buitengewone baten en 
lasten verantwoord. 
Er is een afschrijfstaat onder bijlage 1 toegevoegd. In deze staat zijn de 
afschrijfpercentages en restwaarden benoemd. 
 
Overige kosten 
 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Voorraden 
 
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De 
verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. Voorraden worden 
gewaardeerd volgens de FIFO-methode (first in, first out), waarbij een waarde 
correctie voor incourante voorraden in mindering wordt gebracht. 
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  2019   2018 
Liquide middelen      
      
Kas 224   0  
NL13 RABO 0304 9497 79 5.296   3.140  
  5.520   3.140 
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8. Toelichting op de balans passiva                                                                                                                                                                                                                 
 
  2019   2018 
      
Eigen vermogen      
      
Beginsaldo boekjaar 2.180   -322  
Aandeel resultaat 2.157   2.502  
Eindsaldo boekjaar  4.337   2.180 
 
    
Langlopende schulden      
      
Leningen o/g      
      
Lening bestuursleden 1.184   746  
  1.184   746 
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9. Toelichting op de w&v                                                                                                                                                                                                                            
 
  2019   2018 
Inkomsten      
      
Inkomen donaties contant en pin 3.624   3.280  
  3.624   3.280 
Kostprijs merchandise      
      
Inhuur derden 0   0  
Kostprijs 0   198  
  0   198 
Kosten Stichting      
      
Kantoorkosten 120   154  
Kosten werving 
Auto & Transportkosten 

714 
439 

  19 
0 

 

  1.273   173 
 
Kantoorkosten      
      
Kantoor benodigdheden 27   29  
Portokosten 93   125  
  120   154 
Kosten werving      
      
Reclame- en advertentiekosten 614   0  
Representatie/relatie (kado) 100   19  
 
Overige bedrijfskosten 
 
Auto & Transportkosten                                                                               

 
 
 
 

439 

714   
 
 
 

0 

19 

 
Financiële baten en lasten 
 
Rente en bankkosten 

 
 
 

 
-194 

439   
 
 
 

-193 

0 

 
 

 -194   -193 

                       
    
 

-193 
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10.  Bijlage 1 Overzicht vaste activa                                                                                                                                                                                                                
 
Omschrijving 
activum 

Aanschaf- 
datum 

Aanschaf- 
waarde 

Rest-
waarde 

Afgeschr 
t/m vj 

Boekw 
begin 

Investering
en 

Subsidie- 
herinvest. 

Afschrijvin
g hj 

Verkoop-
bedrag 

Boekwaard
e eind 

Totaal:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal rapport  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 


