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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting STOOM
Lisplein 25
3037AS Rotterdam
Geachte heer Schellingerhout,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 15.368 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 15.368, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting STOOM te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3 1 december 2019, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht 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 STOOM. 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, vakbekwaarn en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting STOOM bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de ontwikkeling van
jongeren met autisme en het verkleinen van hun afstand/achterstand op de arbeidsmarkt.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer M.J. Schellingerhout, mevrouw M.J. Taekema en
mevrouw A .A. van Zuij len-Stuivenberg.
3.3

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat de vennootschap in 2019 is opgericht.
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 15.368 tegenover €
volgt worden samengevat:

-

over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als

2019
€

Netto-omzet

%

15.898

100,0

421

2,6

15.477

97,4

-109

-0,7

15.368

96,7

-

-

15.368

96,7

Kosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat na belastingen
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KENGETALLEN

5.1

Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
2019
Omzetontwikkeling
Brutomarge
100,00

Bruto-omet,esultaat/netto-omzet

Netto wi nstmarge
96,66

Resultaat’netto-o,nzet

Rentabiliteit totaal vermogen
1 00,7 1

Bedrijfsresultaat totale vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen
100,00

Resultaat/eigen vermogen

5.2

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 3 1 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.
2019
Current ratio
Betalingstermijn crediteuren
5.3

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer;
er is dus sprake van een momentopname.
2019
Solvabiliteit eerste niveau
100,00

Eigen vermogen ‘balanstotaal

Solvabiliteit tweede niveau
Solvabiliteit derde niveau
Interest coverage ratio
141 81

Bedrijfsresultaat/interestlasten (‘per saldo,)

,

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rotterdam Accountancy B.V.

-

-

FINANCIEEL VERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

Ingevolge artikel 2:396 lid 7 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag
over 2019.

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

3 1 december 2019
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

14.709

(2)

659

Vlottende activa
Liquide middelen

15.368

Samenstellingsverklaring afgegeven

31 december2019
€

€

PASSIVA
(3)

Ondernemingsvermogen

15.368

Besteinmingsreserve

15.368

Samenstellingsverklaring afgegeven

-

10

-
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDINGEN OVER 2019

2019
€

Netto-omzet

(45)

15.898

(6)

421

Kosten
Overige bedrijfskosten

15.477

Bedrijfsresultaat
(7)

Financiële baten en lasten

-109

Resultaat
Belastingen

15.368

Resultaat

15.368

Samenstellingsverklaring afgegeven

-

-
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KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019
€

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
15.477

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Kasstroom uit bedrij fsoperaties

15.477

Betaalde interest

-109

Kasstroom uit operationele activiteiten

15.368

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-14.709
659

Samenstelling geldmiddelen
2019
€

€

Mutatie liquide middelen

659

Geldmiddelen per 3 1 december

659

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres

Stichting STOOM (geregistreerd onder KvK-nummer 74016741) is feitelijk gevestigd op Lisplein 25 te
Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting STOOM zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
j aarrekeningposten.
Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSWA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij gings- of vervaardigingsprij s inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een
voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als
onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt
gevormd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rckening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaat gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Resu ltaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagj aar met inachtnerning 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.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de ontvangen donatie’s,giften en subsidie’s.
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit Subsidie’s/ Donatie’s en Giften
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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De geldmiddelen in het kasstroornoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs in mindering
gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het
kasstroornoverzicht opgenomen. De betaling van de lease termijnen uit hoofde van het financial lease contract
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

ICT en
toebehoren

Fitness
toestellen

Totaal

€
Boe/coaarde per 1januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverininderingen

€

-

-

-

-

-

-

2.999

11.710

14.709

-

-

-

2.999

11.710

14.709

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

2.999

11.710

14.709

-

-

-

Boekwaarde per 31 december 2019

2.999

11 .710

14.709

Aliflaties
Investeringen
Afschrijvingen

VLOTTENDE ACTIVA
3 1-12-2019

€
2. Liquide middelen
659

Rabobank

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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PASSIVA
3. Ondernemingsvermogen
2019

€
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

15.368

Stand per 31 december

15.368

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

4. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 0,0% gestegen.
2019
€
5. Netto-omzet
Netto-omzet

15.898

Subsidiegelden
Giften
Donatie

12.500
898
2.500
15.898

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.
6. Overige bedrijfskosten
130
291

Kantoorkosten
Algemene kosten

421
7. Financiële baten en lasten
-109

Rentelasten en soortgelijke kosten

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 26juni 2020

M.J. Schellingerhout

M.J. Taekerna

A.A. van Zuijlen-Stuivenberg

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 26juni 2020

M.J. Taekema

Samenstellingsverklaring afgegeven
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