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Aan het bestuur van
Stichting Drechtsteden Onderneemt  
Dr. Langeveldplein 20
3361HE  Sliedrecht

  
  
Onze referentie: 2013378 Behandeld door: DH

 

Sliedrecht, 11 juli 2021
 

Onderwerp: jaarrekening 2020

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 65.682, de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van
€ 4.157 en het kasstroomoverzicht over 2020 met de toelichting samengesteld.

Voor de samenstellingsverklaring van de accountant verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Verklaring" op
pagina 14 van dit rapport.

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website www.drv.nl en gedeponeerd
bij de KvK Rotterdam onder nr. 24492873.
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 ALGEMEEN

Bestuurswisseling na afloop boekjaar

Gedurende het boekjaar werd het bestuur gevoerd door:
- de heer Jongeneel
- de heer Heijkoop
- de heer Reppel

In april 2020 is de heer Reppel overleden, zijn bestuurstaken zijn door mevrouw Keuzenkamp - van
Beek overgenomen.

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bestaat het bestuur uit:
- de heer Jongeneel
- de heer Heijkoop
- mevrouw Keuzenkamp - van Beek
- mevrouw De Lijster de Raadt
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 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 810 4.967

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 60.432 8.603
Liquide middelen 5.250 61.577

65.682 70.180

Af: kortlopende schulden 64.872 65.213

Werkkapitaal 810 4.967

Wij zijn altijd bereid om dit jaarrapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
DRV Accountants & Adviseurs

P.A. Bieleveld AA 
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 BALANS  PER  31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 50.000 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.908 773
Overige vorderingen en overlopende
activa 8.524 7.830

60.432 8.603

Liquide middelen  (2) 5.250 61.577

 65.682 70.180
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Stichtingskapitaal  (3)

Stichtingskapitaal 810 4.967

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 1.816 3.630
Overige schulden en overlopende
passiva 63.056 61.583

64.872 65.213

 65.682 70.180
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 STAAT VAN BATEN LASTEN  2020

2020

€ €

2019

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten  (5) 44.044 4.430

Overige bedrijfskosten  (6) 47.966 7.934

Bedrijfsresultaat -3.922 -3.504

Financiële baten en lasten  (7) -235 -155

Resultaat -4.157 -3.659
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 KASSTROOMOVERZICHT  OVER  2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -3.922 -3.504

Aanpassing voor:

Aanpassing voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -51.829 -7.759
Mutatie crediteuren -1.814 3.140
Mutatie overlopende passiva 1.473 45.570

-52.170 40.951

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -56.092 37.447

Rentelasten -235 -155

Kasstroom uit operationele activiteiten -56.327 37.292

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Mutatie geldmiddelen -56.327 37.292

Samenstelling geldmiddelen

Liquide
middelen

€

Geldmiddelen per 1 januari 2019 24.285
Mutatie 2019 37.292

Geldmiddelen per 31 december 2019 61.577

Liquide
middelen

€

Geldmiddelen per 1 januari 2020 61.577
Mutatie 2020 -56.327

Geldmiddelen per 31 december 2020 5.250
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 TOELICHTING OP DE  JAARREKENING

 ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Drechtsteden Onderneemt (KvK-nummer 71530436) bestaan voornamelijk
uit het samenbrengen en ondersteunen van partijen die een innovatief collectief verband inbrengen; Het
op een hoger niveau brengen van het economisch belang binnen de Drechtsteden voor de leden van de
vereniging Werkgevers Drechtsteden; Het hiertoe aantrekken van subsidies en (co)financieringen.

 TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE  JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op
continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

Impact Corona
De wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen hebben een
aanzienlijke impact op de economie in zowel binnen- als buitenland. De gevolgen voor onze
onderneming zijn tot op heden echter gering geweest. Met enkele aanpassingen hebben wij onze
bedrijfsactiviteiten zoals voorheen kunnen uitvoeren. De invloed op onze dagelijkse bedrijfsuitoefening,
resultaten en financiële positie is zeer beperkt geweest. Wij hebben dan ook geen gebruik hoeven te
maken van de door de overheid geboden steunmaatregelen. 

Ook voor de komende periode verwachten we dat de impact van Corona op de resultaten van de
onderneming zeer beperkt zal zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt, is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Drechtsteden Onderneemt
Sliedrecht

Behoort bij accountantsrapport - 8 - Samenstellingsverklaring afgegeven



Schulden
Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de overige bedrijfsopbrengsten en de overige
bedrijfskosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden verrichte
diensten na aftrek van kortingen en de over de overige bedrijfsopbrengsten geheven belastingen.

Financieel resultaat
Periodieke rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd
zijn, rekening houdend met de effectieve rentevoet van desbetreffende passiefpost.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit alleen de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.  
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 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€Handelsdebiteuren

Debiteuren 50.000 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.908 773

Overlopende activa

Vooruitbetalingen project Sterk Technisch Onderwijs 4.060 4.060
Vooruitbetalingen project Waterstof 3.770 3.770
Vooruitbetalingen project Innovatieve netwerken provincie Zuid-Holland 694 -

8.524 7.830

2. Liquide middelen

Rabobank 5.250 61.577

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020
aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA

3. STICHTINGSKAPITAAL

Stichtingskapitaal 810 4.967

2020

€

2019

€Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 4.967 8.626
Saldo baten en lasten -4.157 -3.659

Stand per 31 december 810 4.967

Stichting Drechtsteden Onderneemt
Sliedrecht

Behoort bij accountantsrapport - 10 - Samenstellingsverklaring afgegeven



4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020

€

31-12-2019

€Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.816 3.630

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 63.056 61.583

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.001 1.000
Rente- en bankkosten 13 13
Vooruitontvangen subsidie project e-facturatie 200 820
Vooruitontvangen subsidie project Innovatief Perspectief op Werk 12.000 4.500
Betalingsverplichting subsidie project e-facturatie 2.750 12.750
Betalingsverplichting subsidie project Innovatief Perspectief op Werk 46.575 42.500
Overige overlopende passiva 517 -

63.056 61.583

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Impact Corona 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor
de stichting tot nu toe nog weinig impact en ook voor de komende periode is de verwachting dat de
impact van het coronavirus op de resultaten van de onderneming zeer beperkt is. 
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 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2020

2020

€

2019

€5. Overige bedrijfsopbrengsten

Baten project e-facturatie 5.619 1.430
Baten project Innovatief Perspectief op Werk 38.425 3.000

44.044 4.430

6. Overige bedrijfskosten

Projectkosten 39.044 4.430
Kantoorkosten 293 288
Algemene kosten 8.629 3.216

47.966 7.934

Projectkosten

Kosten project e-facturatie 619 1.430
Kosten project Innovatief Perspectief op Werk 38.425 3.000

39.044 4.430

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 293 288

Algemene kosten

Accountantskosten 1.541 1.000
Verzekeringen 459 459
Ondersteuning bestuur 6.629 1.732
Overige algemene kosten - 25

8.629 3.216

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -235 -155

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant bankier 167 155
Rente Belastingdienst 68 -

235 155
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Ondertekening van de jaarrekening

Sliedrecht, 11 juli 2021

  
G.P. Jongeneel R.A. Heijkoop
  
  
  
  
  

  
B.C. Keuzenkamp - van Beek L.G. de Lijster de Raadt
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 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Drechtsteden Onderneemt statutair gevestigd te Sliedrecht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Drechtsteden Onderneemt te
Sliedrecht samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2020 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 in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 Drechtsteden Onderneemt. 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.

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.

Sliedrecht, 11 juli 2021

DRV Accountants & Adviseurs

 
P.A. Bieleveld AA 
               

Stichting Drechtsteden Onderneemt
Sliedrecht

Behoort bij accountantsrapport - 14 - Samenstellingsverklaring afgegeven


		2021-07-12T12:56:23+0200
	Client IP: 91.198.234.129, Transaction ID: SYO6SKdb_gx8cXSs6FSMlH0NDtg=
	ValidSign
	E-SIGNED by p.bieleveld@drv.nl, ID: 43c86e0b-a586-4b0a-b019-3b3b3ba28150




