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Aan:

Stichting Sprint Schiedam
TAV Het bestuur
Westvest 26
3111 BW  SCHIEDAM

Datum: Ons kenmerk:
08 november 2021, Rotterdam SPSC2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat 
deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Accountant Bestuur

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere Finance & Consulting de jaarrekening 2020 van Stichting Sprint 
Schiedam te Schiedam samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens. 
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1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling
Conform artikel 2. van de statuten heeft de stichting als doelstelling

1.2 Oprichting Stichting

1.3 Bestemming van het resultaat 2018

Het resultaat over 2020 bedraagd € -7.587  tegenover een resultaat over 2019 van € -16.479 .

- Het bevorderen van het integratieproces van allochtonen in de Nederlandse samenleving; en 
voort al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bij notariële akte d.d. 3 mei 2002 is opgericht de stichting Stichting Sprint Schiedam. De 
activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven 
voor rekening en risico van de stichting Stichting Sprint Schiedam.
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Financieel verslag
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 december 2020 NA RESULTAATSBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa
Inventaris 15.869       26.770       

15.869       26.770       

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 7.300         5.100         
Overige vorderingen en overlopende activa 20.000       20.000       

27.300       25.100       

Liquide middelen 5.553         1.969         

Totaal activa 48.722       53.839       

2020 2019
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BALANS PER 31 december 2020 NA RESULTAATSBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene Reserve 46.252  53.839  

46.252  53.839  

Kortlopende schulden
Belastingen en sociale premies 505  -  
Overige schulden en overlopende passiva 1.965  -  

2.470  -  

Totaal passiva 48.722  53.839  

2020 2019

Opgesteld door Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl
 10



  Stichting Sprint Schiedam
Jaarrekening 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
IN EURO

Baten
 - Baten uit fondsen en activiteiten 49.170       49.915       
 - Baten uit verhuur 3.300         13.330       
Som der Baten 52.470       63.245       

Lasten
 - Doelstelling 12.400       -                 

12.400       -                 
Beheer en Administratie
 - Lonen en salarissen 2.010         21.604       
 - Sociale lasten 161            4.114         
 - Afschrijvingen 10.901       21.317       
 - Huisvestigingslasten 29.343       30.967       
 - Kantoorlasten -                 50              
 - Algemene lasten 756            1.273         
 - Bank-, rente- en soortgelijke lasten 364            399            
Som der bedrijfslasten 43.535       79.724       

55.935       79.724       
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -3.465        -16.479      

Buitengewone lasten -5.100        -                 
Buitengewone baten 978            -                 

-4.122        -                 
Saldo -7.587        -16.479      

Resultaatbestemming
Algemene Reserve -7.587        -16.479      

2020 2019
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Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Sprint Schiedam bestaan voornamelijk uit:
Seminars
Culturele en sociale activiteiten
Maatschappelijke onderzoekingen en analyses
Culturele evenementen

De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.

Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn
berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.

Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen

Liquide middelen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen staan ter vrije beschikking 
van de onderneming.
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Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Lasten

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de organisatie. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed 
moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet 
bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat is bepaald als 
het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 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.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Hierbij kunnen de volgende 
vormen van opbrengsten van toepassing zijn; Geworven gelden in de vorm van donaties en giften, zowel 
periodiek als eenmalig, ontvangen sponsorinkomsten, ontvangen fondsen van fondsenverstrekkers met 
betrekking tot bepaalde projecten en eventueel opbrengsten van dienstverlening, te denken aan bijvoorbeeld 
verhuur.
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