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Stichting Transgendergroep Groningen
te Groningen

Ureterp, 26 februari 2017
Geachte dames, heren,
Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting brengen wij
hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2016.
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Ingevolge u opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting
Transgendergroep Groningen te Groningen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van
financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet
kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. Desgevraagd zijn wij gaarne bereid u
een nadere toelichting te verstrekken.
U dankend voor het in ons gestelde vertrouwen, tekenen wij,
Hoogachtend,

N.G. Damstra
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STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
BALANS

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.506
3.103
4.609

569
2.500
3.069

4.609

3.069

ACTIVA
Liquide middelen
ING bank 569.05.73
ING Spaarrekening 569.05.73

Totaal generaal
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STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
BALANS

31-12-2016
€

31-12-2015
€

2.116
2.116

2.519
2.519

2.493
2.493

550
550

4.609

3.069

PASSIVA
Eigen vermogen
Eigen vermogen Stichting Transgendergroep Groningen

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal generaal
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STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
WINST- EN VERLIESREKENING

31 december 2016
€

31 december 2015
€

BATEN
Netto-baten

854

200

LASTEN
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Promotie en communicatiekosten
Rente- en financieringskosten

1.148
109

Resultaat
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72
46
726
108
1.257
403-

952
752-

403-

752-

STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
TOELICHTING OP DE BALANS

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en sociale
acceptatie van transgenders en het verbeteren van de kennis en de beeldvorming over transgenders.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien nodig geacht de vorderingen
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Brutoresultaat
Het brutoresultaat komt tot stand door ontvangen subsidies, de gefactureerde opbrengst van aan derden
geleverde diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen, te verminderen met de inkoopwaarde
van deze opbrengst.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.506
3.103
4.609

569
2.500
3.069

ACTIVA
Liquide middelen
ING rekening courant 569.05.73
ING Spaarrekening 569.05.73
Saldo per 31 december
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STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2016
€

31-12-2015
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Eigen vermogen Stichting Transgendergroep Groningen
Saldo per 1 januari
Resultaat lopend boekjaar
Saldo per 31 december

2.519
4032.116

3.271
7522.519

31-12-2016
€

31-12-2015
€

23
1.610
860
2.493

25
525
550

Overige kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bank en -rentekosten
Saldo rekening courant Genderbespiegelingengroep
Saldo rekening courant afdeling Emmen
Saldo per 31 december

Saldo rekening courant Genderbespiegelingengroep
Het saldo rekening courant Genderbespiegelingengroep is afkomstig van een groep die zelfstandig
functioneert en inkomsten genereert uit presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten. De inkomsten van
deze groep worden geheel weer benut ten gunste van de groep en zijn derhalve niet bedoeld voor het
vermogen van de Stichting Transgendergroep Groningen. De stichting Transgendergroep Groningen
ondersteunt de Genderbespiegelingen groep door de financiele zaken voor de groep te behartigen.

Saldo rekening courant afdeling Emmen
Het saldo rekening courant afdeling Emmen komt voort uit het opstarten van een afdeling in de provincie
Drenthe met als vestigingsplaats Emmen. Omdat het in de bedoeling ligt dat de afdeling Emmen geheel
zelfstandig verantwoordelijk is voor de activiteiten van de afdeling, maar nog niet de beschikking heeft
over een bankrekening, behartigt de Stichting Transgender-groep Groningen voor zolang de afdeling
Emmen niet zelfstandig is de financiele zaken.
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STICHTING TRANSGENDERGROEP GRONINGEN
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

31 december 2016
€

31 december 2015
€

BATEN
Netto-baten
Ontvangen subsidies
Opbrengsten Banners Website
Opbrengsten km. Vergoedingen

588
200
67

200
854

200

LASTEN
Vervoerskosten
Reiskosten km. Vergoedingen

-

72
-

Kantoorkosten
Internet/telefoonkosten

-

72

46
-

Promotie en communicatiekosten
Reclame
Folders
Relatiegeschenken
Kosten rouwadvertentie
Representatiekosten

39
30
200
878

46

39
124
563
1.148

Rente- en financieringskosten
Bankrente en -kosten

109

Totale lasten

8

726

108
109

108

1.257

952

