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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

Stichting Stadskraan

Wierselaan 113

3433ZS Nieuwegein

Kenmerk Behandeld door Datum

11130 MD/JV 11 juni 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 250.123 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -1.589,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Stadskraan te Nieuwegein is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten

lasten over 2019 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

Stadskraan. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



3                ALGEMEEN

3.1                Verwerking van het verlies 2019

Het verlies over 2019 bedraagt € 1.589 tegenover een verlies over 2018 van € 213.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

3.2                Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 213 is in mindering gebracht op de algemene reserves.

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 1.589 tegenover negatief € 213 over 2018. De resultaten over

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2019

€

2018

€

Baten 191.480 38.373

Besteed aan de doelstellingen

Ambachtsschool 176.322 33.473

Stadskraan 13.165 4.900

189.487 38.373

1.993 -

Lasten

Overige bedrijfslasten 3.589 213

Resultaat -1.596 -213

Financiële baten en lasten 7 -

Saldo -1.589 -213

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting

ben ik steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

Stolwijk Registeraccountants & Belastingadviseurs B.V.

M. Dijkhuizen - Griffioen AA

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het jaarverslag is opgenomen op de website van stichting stadskraan:

www.stadskraan.nl.

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1) 230.389 267.500

Liquide middelen  (2) 19.734 66.629

 250.123 334.129

 250.123 334.129

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Algemene reserve 4.590 6.179

LANGLOPENDE SCHULDEN  (4) 56.000 8.000

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Crediteuren 736 11.323

Overige schulden en overlopende

passiva 188.797 308.627

189.533 319.950

 250.123 334.129

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten 191.480 38.373

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ambachtsschool  (10) 176.322 33.473

Stadskraan  (11) 13.165 4.900

189.487 38.373

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (12) 3.589 213

Saldo voor financiële baten en lasten -1.596 -213

Financiële baten en lasten  (13) 7 -

Saldo -1.589 -213

Resultaatbestemming

Algemene reserve -1.589 -213

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Stadskraan, statutair gevestigd te Nieuwegein, bestaan voornamelijk uit het

opleiden en bieden van werkervaring in ambachtelijke houtbewerking en het bieden van ondersteuning bij

het vinden en behouden van werk. Om deze activiteiten te bieden wordt gebruik gemaakt van een project

in een project, te weten de herbouw van de middeleeuwse stadskraan die eeuwenlang op de werf bij het

stadhuis van Utrecht heeft gestaan.

Vestigingsadres

Stichting Stadskraan (geregistreerd onder KvK-nummer 64561283) is feitelijk gevestigd op Wierselaan

113, 3433 ZS te Nieuwegein.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

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

nominale waarde.

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd

of, voorzover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar

waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen toegezegde gelden 230.389 267.500

2. Liquide middelen

ING Bank NL 0007 0879 20 15.712 65.614

ING Bank spaarrekening 4.022 1.015

19.734 66.629

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige

liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Stichting Stadskraan te Nieuwegein

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

Pagina 12 van 17

_____________________________________________________________________________



PASSIVA

3. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 6.179 6.392

6.179 6.392

Resultaatbestemming -1.589 -213

Stand per 31 december 4.590 6.179

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Langlopende schulden

Overige schulden 56.000 8.000

5. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren conform de openstaande postenlijst per 31 december 736 11.323

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.000 -

Huisvestingskosten 1.315 -

Nog te besteden subsidie 182.342 308.627

Nog te betalen leermeester december 3.140 -

188.797 308.627

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

6. Baten van particulieren

Donaties en giften 12.765 4.900

Levering diensten 1.995 -

14.760 4.900

7. Sponsorbijdragen

Sponsoring 400 -

8. Subsidiebaten

Nederlandse overheidssubsidie 51.014 -

Europese overheidssubsidies 37.543 13.473

88.557 13.473

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Fondsbijdragen 87.763 20.000

Besteed aan de doelstellingen

10. Ambachtsschool

Voorbereidingskosten - 3.630

Huur locatie en groot materiaal 14.718 -

Administratie- en kantoorlasten 2.543 514

Inrichting en veiligheid 10.920 22

Aanschaf gereedschappen 14.513 5.079

PR materiaal 10.796 89

Aanschaf materiaal en werkkleding 5.890 2.754

Opleiding leerlingen 55.111 9.406

Projectleiding 61.831 11.979

176.322 33.473

11. Stadskraan

Voorbereiding - 4.900

Aanschaf materiaal 13.165 -

13.165 4.900

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

12. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 2.426 -

Algemene lasten 1.163 213

3.589 213

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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Realisatie

2019

€

Realisatie

2018

€

Huisvestingslasten

Overige huisvestingslasten 2.426 -

Algemene lasten

Accountantslasten 1.000 -

Administratiekosten 8 8

Bankkosten 155 118

Overige algemene lasten - 87

1.163 213

13. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7 -

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bank 7 -

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Nieuwegein,  11 juni 2020

  

  

  

  

  

  

M. Vos, voorzitter H. Lugtmeijer, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

C. de Jong, penningmeester 

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de

vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen

controleverklaring toegevoegd.

2                Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 1.589 over 2019 in mindering gebracht op de

algemene reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft grote invloed op de activiteiten van de stichting. De werkplaats is enkele weken

gesloten geweest. Na deze periode is de werkplaats, in de veilige modus, met inachtneming van de

richtlijnen van het RIVM weer opgestart. Stagiairs mogen van hun opleidingsinstituut niet langer

deelnemen aan stageactiviteiten, begeleiders van leerlingen kunnen niet op bezoek komen. Nieuwe

leerlingen kunnen niet starten. Slechts enkele leerlingen kunnen tegelijkertijd in de werkplaats aan de slag

vanwege de 1,5 meter afstand. Fondsenwerving, met name bij het bedrijfsleven, stagneert.

De productiviteit is gedaald en we verwachten vertraging waar het gaat om de in- en uitstroom van

leerlingen. Uiteindelijk is dit alles zeer vervelend voor de voortgang van de activiteiten, maar financieel is

het vooralsnog geen bedreiging voor de continuïteit. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de

continuïteit is gewaarborgd, aangezien de vertraging geen aanpassing zal hebben op de geplande

subsidieverantwoording. 

Stichting Stadskraan te Nieuwegein
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