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Stichting de Droomboom

1. Accountantsverslag

Aan het bestuur van
Stichting de Droomboom
Ter attentie van Esther Rabbe
Sint Vitusweg 1
1261 TK  Blaricum

Veenendaal 25 mei 2016 

Geachte mevrouw Rabbe,

1.1 Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting de Droomboom te
Blaricum.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting de Droomboom is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten
over 2015 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. 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 de Droomboom.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Veenendaal, 25 mei 2016
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Wegbrands Accountants & Adviseurs

M.J. Wegbrands (RB) Accountant-Administratieconsulent                                                          

1.3 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bieden van dagopvang en activerende
begeleiding aan jonge kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of een
ontwikkelingsachterstand, het verzamelen van kennis en expertise op het gebied van ABA begeleiding
voor kinderen met ASS en het bieden van ambulante Applied Behavour Analyses (ABA) trainingen aan
ouders en instellingen.
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1.4 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2015 2014 Mutatie
€ € € %

Baten 705.007 663.848 41.159 6,2

Inkoopwaarde van de omzet -18.160 -16.028 -2.132 -13,3

686.847 647.820 39.027 6,0

Personeelskosten 597.558 559.660 37.898 6,8
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 5.666 5.588 78 1,4

Overige bedrijfskosten 76.923 63.579 13.344 21,0

Som der bedrijfslasten (B) 680.147 628.827 51.320 8,2

Bedrijfsresultaat (A-B) 6.700 18.993 -12.293 -64,7

Financiële baten en lasten 255 447 -192 -43,0

Netto resultaat 6.955 19.440 -12.485 -64,2

Resultaatanalyse

2015
€ €

Resultaatverhogend
Hogere baten 41.159

41.159

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst 2.132
Hogere personeelskosten 37.898
Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 78
Hogere overige bedrijfskosten 13.344
Lagere financiële baten en lasten 192

53.644

Daling van het resultaat 12.485
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1.5 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2015 31-12-2014
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 12.093 9,6 17.142 12,2
Vorderingen 3.480 2,8 12.614 9,0
Liquide middelen 110.168 87,6 110.303 78,8

125.741 100,0 140.059 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 61.740 49,1 54.785 39,1
Voorzieningen - - 20.000 14,3
Kortlopende schulden 64.001 50,9 65.274 46,6

125.741 100,0 140.059 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2015 31-12-2014
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 3.480 12.614
Liquide middelen 110.168 110.303

113.648 122.917
Kortlopende schulden -64.001 -65.274

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 49.647 57.643

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 12.093 17.142

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 61.740 74.785

Financiering

Stichtingsvermogen 61.740 54.785
Voorzieningen - 20.000

61.740 74.785
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1.6 Meerjarenoverzicht

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011
€ € € € €

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 12.093 17.142 16.586 16.823 18.244

Vlottende activa
Vorderingen 3.480 12.614 6.804 7.172 48.776
Liquide middelen 110.168 110.303 126.231 113.717 24.939

Totaal activa 125.741 140.059 149.621 137.712 91.959

Passiva

Stichtingsvermogen 61.740 54.785 35.345 16.917 -340
Voorzieningen - 20.000 44.721 68.662 -
Langlopende schulden - - -2 - -
Kortlopende schulden 64.001 65.274 69.557 52.133 92.299

Totaal passiva 125.741 140.059 149.621 137.712 91.959

2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €

Baten 705.007 663.848 628.360 626.213 472.273
Brutomarge -18.160 -16.028 11.725 3.091 -
Bedrijfsresultaat 6.700 18.993 -586.571 -602.859 -490.859
Netto resultaat 6.955 19.440 18.429 17.258 -18.586
Stichtingsvermogen 61.740 54.785 35.345 16.917 -340

1.7 Kengetallen

Resultaten

2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €

Brutomarge -18.160 -16.028 11.725 3.091 -
Resultaat boekjaar 6.955 19.440 18.429 17.258 -18.586

De brutomarge is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2014 met € 2.132.

Het resultaat boekjaar is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 met € 12.485.
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Liquiditeit

Current ratio
2015 2014 2013 2012 2011

Vlottende activaKortlopende schulden
Kortlopende schulden

1,8 1,9 1,9 2,3 0,8

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op
korte termijn te voldoen.

De current ratio is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014.

Solvabiliteit

2015
%

2014
%

2013
%

2012
%

2011
%

Stichtingsvermogen� � � �Stich tings ver mo
Totaal vermogen

x 100 49,1 39,1 23,6 12,3 -0,4

2015
%

2014
%

2013
%

2012
%

2011
%

Stichtingsvermogen� � � �Stich tings ver mo
Vreemd vermogen

x 100 96,5 64,2 30,9 14,0 -0,4

2015
%

2014
%

2013
%

2012
%

2011
%

Vreemd vermogenVreemd vermogen
Totaal vermogen

x 100 50,9 60,9 76,4 87,7 100,4

De solvabiliteitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen
op lange termijn te voldoen.

De solvabiliteit  is ten opzichte van 2014 gestegen.

De solvabiliteit  is ten opzichte van 2014 gestegen.

De solvabiliteit VV / TV is ten opzichte van 2014 gedaald.
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1.8 Fiscale positie

2015
€

Berekening belastbaar bedrag

Netto resultaat 6.955

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen
Basisbedrag % €

Relatiegeschenken 31 26,50 8
Representatiekosten 155 26,50 41
Reis- en verblijfkosten 734 26,50 194
Kantinekosten 1.752 26,50 464

707

7.662

Vrijwilligers 
Uren vrijwilligers (artikel 9 lid 1h wet VPB): 1.148 uur x € 8,68 (gemiddeld
minimumloon) -9.987

Belastbaar bedrag -2.325

Wijziging in de toelaatbare reserves/voorzieningen
Mutatie overige fiscale reserves 20.000

Berekening vennootschapsbelasting

Het belastbaar bedrag blijft onder de € 15.000, dus hoeft er geen aangifte te worden gedaan.
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2.1 Balans per 31 december 2015 
(vóór winstverdeling)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Verbouwingskosten 3.932 6.423
Inventaris 5.684 8.100
Computers 2.477 2.619

12.093 17.142

Som der vaste activa 12.093 17.142

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 50 4.296
Overlopende activa 3 3.430 8.318

3.480 12.614

Liquide middelen 4 
ABN AMRO 110.168 110.303

Som der vlottende activa 113.648 122.917

Totaal activazijde 125.741 140.059

Samenstellingsverklaring afgegeven 10



Stichting de Droomboom

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen 5 
Stichtingskapitaal 6 54.785 35.345
Resultaat boekjaar 6.955 19.440

61.740 54.785

Voorzieningen
Overige voorzieningen 7 - 20.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

8 
1.492 5.862

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

9 
35.949 35.924

Overige schulden en overlopende
passiva

10 
26.560 23.488

64.001 65.274

Totaal passivazijde 125.741 140.059

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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2.2 Staat van baten en lasten over 2015 

2015 2014
€ € € €

Baten 11 
Rijksbijdragen 12 639.000 607.188
Giften en baten uit fondsenwerving 13 29.676 23.697
College-, cursus-, les- en examengel-
den

14 
330 -

Overige baten 15 36.001 32.963

705.007 663.848

Inkoopwaarde van de omzet 16 -18.160 -16.028

686.847 647.820

Lasten
Personeelskosten 17 636.338 597.128
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

18 
5.666 5.588

Overige bedrijfskosten 19 38.143 26.111

Som der bedrijfslasten 680.147 628.827

Bedrijfsresultaat 6.700 18.993

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

20 
255 447

Netto resultaat 6.955 19.440

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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2015 2014
€ € € €

2.3 Kasstroomoverzicht over 2015 

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat 6.700 18.993

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 5.666 5.588
Mutatie voorzieningen -20.000 -24.721

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 9.134 -5.810
Kortlopende schulden (exclusief banken) -1.273 -4.283

7.861 -10.093

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 227 -10.233

Ontvangen interest 255 447

Kasstroom uit operationele
activiteiten 482 -9.786

Kasstroom uit investerings-
activiteiten
Investeringen materiële vaste activa -617 -6.144
Correcties - 2

Kasstroom uit investerings-
activiteiten -617 -6.142

Kasstroom uit financierings-
activiteiten
Storting Stichtingskapitaal 54.785 35.345
Correctie storting stichtingskapitaal -54.785 -35.345

Kasstroom uit financierings-
activiteiten - -

Mutatie geldmiddelen -135 -15.928

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 110.303 126.231
Mutaties in boekjaar -135 -15.928

Stand per eind boekjaar 110.168 110.303

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

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 waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is
opgesteld in €. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

De materiële vaste activa waarvan de rechtspersoon krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen
interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van de staat van
baten en lasten gebracht.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Handelsdebiteuren

De vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overlopende activa

Samenstellingsverklaring afgegeven 14
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De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt
hierbij geen rol.

Voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan leveranciers worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden wegens belastingen en premies sociale verzekeringen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overige schulden

Overige kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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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.

Netto omzet

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

  Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

  Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de nettobaten, de wijziging in onderhanden projecten, de wijzigingen in
voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde eigen productie, de overige
opbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten. Hierbij wordt onder nettobaten verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten

De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Samenstellingsverklaring afgegeven 16
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2.5 Toelichting op de balans

Vaste activa
1  Materiële vaste activa

Verbouwings-
kosten

Inventaris Computers Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde 24.822 19.840 5.941 50.603
Cumulatieve afschrijvingen -18.399 -11.740 -3.322 -33.461

Boekwaarde per 1 januari 2015 6.423 8.100 2.619 17.142

Mutaties 
Investeringen - - 617 617
Afschrijvingen -2.491 -2.416 -759 -5.666

Saldo mutaties -2.491 -2.416 -142 -5.049

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde 24.822 19.840 6.558 51.220
Cumulatieve afschrijvingen -20.890 -14.156 -4.081 -39.127

Boekwaarde per
31 december 2015 3.932 5.684 2.477 12.093

Afschrijvingspercentages 10 20 20

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Er zijn geen vorderingen aanwezig > 1 jaar.

31-12-2015 31-12-2014
€ €

2  Handelsdebiteuren
Debiteuren 50 4.296

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 3.430 8.318

Samenstellingsverklaring afgegeven 17
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4  Liquide middelen
Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan tot een bedrag van € 6.325 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een
afgegeven bankgarantie voor de huur voor een bedrag van € 6.325.

5  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Resultaat
boekjaar

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2015 35.345 19.440 54.785
Mutatie uit resultaatverdeling - -19.440 -19.440
Resultaat boekjaar - 6.955 6.955
Storting in boekjaar 19.440 - 19.440

Stand per 31 december 2015 54.785 6.955 61.740

2015
€

6  Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 35.345
Storting in boekjaar 19.440

Stand per 31 december 54.785

Voorzieningen

31-12-2015 31-12-2014
€ €

7  Overige voorzieningen
Overige voorzieningen - 20.000

Overige voorzieningen
Voorziening kosten innovatie-experiment - 20.000

2015 2014
€ €

Voorziening kosten innovatie-experiment
Stand per 1 januari 20.000 44.721
Dotatie ten laste van resultaat -20.000 -24.721

Stand per 31 december - 20.000

Samenstellingsverklaring afgegeven 18
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Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014
€ €

8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 1.492 5.862

9  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 33.600 30.180
Pensioenen 2.349 5.744

35.949 35.924

10  Overige schulden en overlopende passiva
Nettolonen 1.074 -
Reservering vakantiegeld 23.140 22.289
Nog te betalen kosten 2.346 1.199

26.560 23.488

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen
Er is een huurovereenkomst afgesloten met RK Parochie Blaricum tot 31-12-2016. De huur bedraagt
voor 2016 € 28.086.
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2015 2014

€ €
11  Baten

Rijksbijdragen 639.000 607.188
Giften en baten uit fondsenwerving 29.676 23.697
College-, cursus-, les- en examengelden 330 -
Overige baten 36.001 32.963

705.007 663.848

12  Rijksbijdragen

Zorg in Natura/CAK 639.000 607.188

13  Giften en baten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving 29.676 23.697

14  College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en examengelden 330 -

15  Overige baten

Ouderbijdrage 36.001 32.963

16  Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 18.160 16.028

Inkoopwaarde omzet

Werk derden 13.859 12.705
Inkoop wijnactie 4.301 3.323

18.160 16.028

17  Personeelskosten

Lonen en salarissen 477.203 450.550
Sociale lasten en pensioenlasten 120.355 109.110
Overige personeelskosten 38.780 37.468

636.338 597.128
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2015 2014
€ €

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 454.241 420.123
Kosten vakantiegeld 31.942 30.427

486.183 450.550
Uitkering ziekengeld -8.980 -

477.203 450.550

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 78.099 69.845
Pensioenlasten 42.256 39.265

120.355 109.110

Overige personeelskosten

Kantinekosten 1.752 2.049
Studie- en opleidingskosten 240 949
Overige kostenvergoedingen 27.503 26.182
Ziekengeldverzekering 8.741 7.636
Overige personeelskosten 544 652

38.780 37.468

18  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.666 5.588

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten verbouwingskosten 2.491 2.491
Afschrijvingskosten inventaris 2.416 2.308
Afschrijvingskosten computers 759 789

5.666 5.588

19  Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 34.723 34.245
Verkoopkosten 920 50
Kantoorkosten 8.112 4.976
Algemene kosten -5.612 -13.160

38.143 26.111
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2015 2014
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 26.529 26.529
Onderhoud gebouwen 1.934 228
Schoonmaakkosten 222 168
Gas, water en elektra 4.664 5.457
Onroerende zaakbelasting 161 1.065
Overige huisvestingskosten 586 120
Afvalstoffen 627 678

34.723 34.245

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 31 30
Representatiekosten 155 20
Reis- en verblijfkosten 734 -

920 50

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 6.953 3.427
Porti 198 66
Telefoon- en faxkosten 816 920
Vakliteratuur 145 563

8.112 4.976

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 698 1.011
Assurantiepremie 926 644
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 978 894
Proceskosten - 478
Advieskosten 495 -
Bankkosten 226 219
Dotatie overige fiscale reserves -20.000 -24.721
Overige algemene kosten 2.420 1.332
Leermateriaal 3.200 3.535
Kleine aanschaffingen 1.337 3.448
Auditkosten 3.613 -
Client tevredenheids onderzoek 495 -

-5.612 -13.160

20  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente 255 447
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Blaricum, 25 mei 2016

E. Rabbe
Bestuurder
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3. Overige gegevens

3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting de Droomboom binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2
BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te
worden toegevoegd.
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