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Stichting Rainbow
T.a.v. mevrouw E. Netz
Koninginneweg 89hs
1075 CJ  AMSTERDAM

Woerden, 11 maart 2019

Geachte mevrouw Netz,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter: de heer Nir Geva
Secretaris: de heer Gilad Nezer
Penningmeester: de heer Yaakov Bader

Hoogachtend,
Just Accountancy BV

Samensteller:  R.H. Veldman

De organisatie is als stichting op 7 november 1996 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

De stichting heeft ten doel: 1. Het bevorderen van vrede, vriendschap en verdraagzaamheid; en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords. 2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: het financieren, (doen) uitvoeren en 
initiëren van documentaires, publicatiesen andere media-uitingen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer S216526 en is 
gevestigd te Amsterdam op het adres Koninginneweg 89hs.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Amsterdam en is daar bekend onder het fiscale 
nummer 813441687.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting Rainbow 
gevestigd aan de Koninginneweg 89hs te Amsterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Woerden, 11 maart 2019

Just Accountancy BV

Samensteller:  R.H. Veldman

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. 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.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Rainbow te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017
met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Rainbow. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 20.022 1.787 
Vorderingen en overlopende activa 38.540 2.806 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (63.238) (9.514)

Werkkapitaal (4.676) (4.921)

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa - 190 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen (4.676) (4.731)

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen (4.676) (4.731)

(4.676) (4.731)

2017

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (53.724)
Toename vorderingen en overlopende activa 35.734 
Toename liquide middelen 18.235 

245 

De liquide middelen zijn in 2017 toegenomen met € 18.235 ten opzichte van 2016.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2017 gestegen met € 245 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Inventaris - 190 

- 190 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Belastingen en sociale lasten 307 - 
Overlopende activa 38.233 2.806 

38.540 2.806 

Liquide middelen 3 20.022 1.787 

58.562 4.783 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2017
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Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal (4.676) (4.731)

(4.676) (4.731)

5

Crediteuren 7.091 9.361 
Belastingen en sociale lasten - 28 
Overlopende passiva 56.147 125 

63.238 9.514 

58.562 4.783 

Nir Geva, voorzitter                              Gilad Nezer, secretaris

Yaakov Bader, penningmeester

Amsterdam, 11 maart 2019

Balans per 31 december 2017

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting 2017 2016

Baten 6 106.684 2.182 
Directe lasten 7 (105.343) (2.332)

Baten -/- directe lasten 1.341 (150)
Afschrijvingskosten 8 190 604 
Overige bedrijfskosten: 9

Kantoorkosten 1.096 941 

Som der exploitatielasten 1.286 1.545 

Exploitatieresultaat 55 (1.695)

Resultaat 55 (1.695)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Nir Geva, voorzitter                              Gilad Nezer, secretaris

Yaakov Bader, penningmeester

Amsterdam, 11 maart 2019

Staat van baten en lasten 2017 Staat van baten en lasten 2017
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Rainbow

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

S216526

Activiteiten

Adres

Koninginneweg 89hs
1075 CJ Amsterdam

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:
De stichting heeft ten doel: 1. Het bevorderen van vrede, vriendschap en verdraagzaamheid; en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords. 2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: het financieren, (doen) uitvoeren en
initiëren van documentaires, publicatiesen andere media-uitingen.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten
van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van
toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor
incourante voorraden.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

1
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016

Aanschafwaarden - - - - - 3.475 
Afschrijvingen - - - - - (3.285)

- - - - - 190 

Overzicht mutaties 2017

Stand 31 december 2016 - - - - - 190 
Afschrijvingen - - - - - (190)

Stand 31 december 2017 - - - - - - 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017

Aanschafwaarden - - - - - 3.475 
Afschrijvingen - - - - - (3.475)

- - - - - - 

Afschrijvingspercentage 20%

Verzekerde waarde - - - - - 3.500 

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Belastingen en sociale lasten 307 - 307 - 
Overlopende activa 38.233 - 38.233 2.806 

38.540 - 38.540 2.806 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting 307 - 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Vooruitbetaalde kosten projecten - 2.806 
Nog te ontvangen subsidie 4.427 - 
Voorschotten A.N.T.V. 23.450 - 
Nog te ontvangen donatie 2.000 - 
Nog te factureren 8.356 - 

38.233 2.806 

3) Liquide middelen

Kas 227 56 
ING Bank N.V. 18.714 1.392 
Paypal 81 339 
Kruisposten Paypal 1.000 - 

20.022 1.787 
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2017 31-12-2016

Stichtingskapitaal (4.676) (4.731)

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2017

Opnames 
minus 

stortingen 2017

Beginkapitaal 
op 01-01-2017

Opnames 
minus 

stortingen 
2017

Resultaat over 
de periode 

2017

Eindkapitaal 
op 31-12-2017

Stichting Rainbow (4.731) - (4.731) - 55 (4.676)

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Crediteuren 7.091 9.361 
Belastingen en sociale lasten - 28 
Overlopende passiva 56.147 125 

63.238 9.514 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren 7.091 9.361 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting - 28 

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie - 125 
Nog te betalen projectkosten 56.147 - 

56.147 125 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2017 2016    
6) Baten

Verkopen Projecten 102.449 2.182 
Overige donaties 4.235 - 

106.684 2.182 

7) Directe lasten

Kostprijs van de verkopen projecten 105.343 2.332 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Verkopen Projecten

Verkopen: "Het kind achter de ogen" - 2.182 
Verkopen: "Spot on 2" 190 - 
Verkopen: "Hactuba" 20.502 - 
Verkopen: "Bloemes raadsel" 81.757 - 

102.449 2.182 

Overige donaties

Overige donaties 4.235 - 

Kostprijs van de verkopen projecten

Kosten van de verkopen: "Het kind achter de ogen" - 2.332 
Kosten van de verkopen: "Spot on 2" 2.806 - 
Kosten van de verkopen: "Hactuba" 20.782 - 
Kosten van de verkopen: "Bloemes raadsel" 81.755 - 

105.343 2.332 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

8) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 190 604 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 190 604 

9) Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 1.096 941 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting Rainbow Stichting Rainbow
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2017 2016

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Kantoorkosten

Kantoorkosten 238 413 
Representatiekosten 40 140 
Assurantiekosten 272 272 
Bankkosten 275 116 
Overige algemene kosten 271 - 

1.096 941 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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