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1.  RAPPORT



 

 

 

                    Stichting Present Ermelo
                   de heer H. van Silfhout
                   Reigerstraat 15
                   3853 XA  Ermelo

                   Ermelo,  25-06-2021

                   Betreft: Jaarrekening 2020

                   Geachte bestuursleden,

                    1.1  Samenstellingsverklaring

                   Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020
                   van uw onderneming.

                   De jaarrekening van Stichting Present Ermelo te Ermelo is door ons samengesteld op basis van
                   de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
                   de staat van baten en lasten 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 in Nederland 
                   algemeen aanvaardbare 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
                   nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
                   Stichting Present Ermelo
                   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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Hoogachtend,
Inzicht Fiscalisten

A.W.J. Schimmel RB

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn
wij uiteraard bereid.

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.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 23.638 100,0% 24.001 100,0%
Exploitatiekosten 3.350 14,2% 1.700 7,1%
Bruto bedrijfsresultaat 20.288 85,8% 22.301 92,9%

Lonen en salarissen -821 -3,5% 12.309 51,3%
Sociale lasten 1.844 7,8% 1.865 7,8%
Afschrijvingen materiële vaste activa 2 0,0% - 0,0%
Overige personeelskosten 1.857 7,9% 751 3,1%
Verkoopkosten 109 0,5% 406 1,7%
Kantoorkosten 1.393 5,9% 871 3,6%
Algemene kosten 4.083 17,3% 4.132 17,2%
Som der kosten 8.467 35,9% 20.334 84,7%

Exploitatieresultaat 11.821 49,9% 1.967 8,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -123 -0,5% -108 -0,5%
Som der financiële baten en lasten -123 -0,5% -108 -0,5%

Resultaat 11.698 49,4% 1.859 7,7%

- J.H. van Burken, voorzitter

Blijkens de akte d.d. 1 april 2016 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting 
Present Ermelo per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65731425.

De doelstelling van Stichting Present Ermelo wordt in de statuten als volgt omschreven:
De stichting beoogt het algemeen nut als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Meer in het bijzonder beoogt de stichting: - een brug te slaan tussen mensen die willen
geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden; - op basis van christelijke sociale waarden bij te
dragen aan een samenleving waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te 
zien.

- H. van Silfhout, penningmeester

Het bestuur wordt gevoerd door:

- M. Heidema-Bakker, secretaris

2020 2019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

1.3  Resultaatvergelijking

€ €
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Daling van:
Lonen en salarissen 13.130
Sociale lasten 21
Verkoopkosten 297
Algemene kosten 49

13.497

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Baten 363

Stijging van:
Exploitatiekosten 1.650
Afschrijvingen materiële vaste activa 2
Overige personeelskosten 1.106
Kantoorkosten 522
Rentelasten en soortgelijke kosten 15

3.658
Stijging resultaat 9.839

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 9.839. De ontwikkeling van het resultaat 2020 
ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

1.4  Meerjarenoverzicht

2020
€

Baten 23.638
Exploitatiekosten 3.350
Bruto bedrijfsresultaat 20.288

Lonen en salarissen -821
Sociale lasten 1.844
Afschrijvingen materiële vaste activa 2
Overige personeelskosten 1.857
Verkoopkosten 109
Kantoorkosten 1.393
Algemene kosten 4.083
Som der kosten 8.467

Exploitatieresultaat 11.821

Rentelasten en soortgelijke kosten -123
Som der financiële baten en lasten -123

Resultaat 11.698

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 1.875 -
Liquide middelen 10.651 6.508
Totaal vlottende activa 12.526 6.508

Af: kortlopende schulden 1.486 4.218
Werkkapitaal 11.040 2.290

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 2.948 -
2.948 -

Gefinancierd met op lange termijn 
beschikbare middelen 13.988 2.290

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 13.988 2.290
13.988 2.290

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke 
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 
gestegen met € 8.750.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Vervoermiddelen 2.948 -

2.948 -

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 1.875 -

1.875 -

Liquide middelen 10.651 6.508

Totaal activa 15.474 6.508

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25-06-2021
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve 13.988 2.290

13.988 2.290

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 736 1.240
Overige schulden - 2.978
Overlopende passiva 750 -

1.486 4.218

Totaal passivazijde 15.474 6.508

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25-06-2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Baten 23.638 24.001
Exploitatiekosten 3.350 1.700
Bruto bedrijfsresultaat 20.288 22.301

Lonen en salarissen -821 12.309
Sociale lasten 1.844 1.865
Afschrijvingen materiële vaste activa 2 -
Overige personeelskosten 1.857 751
Verkoopkosten 109 406
Kantoorkosten 1.393 871
Algemene kosten 4.083 4.132
Som der lasten 8.467 20.334

Exploitatieresultaat 11.821 1.967

Rentelasten en soortgelijke kosten -123 -108
Som der financiële baten en lasten -123 -108

Resultaat 11.698 1.859

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25-06-2021

2020 2019
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
jaarverslaggeving. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

De activiteiten van Stichting Present Ermelo, statutair gevestigd te Ermelo, bestaan voornamelijk uit:
- Het beogen van het algemeen nut als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. Meer in het bijzonder beoogt de stichting: - een brug te slaan tussen mensen die willen
geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden; - op basis van christelijke sociale waarden bij te
dragen aan een samenleving waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te 
zien.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Reigerstraat 15 te Ermelo.

Stichting Present Ermelo, statutair gevestigd te Ermelo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 65731425.

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

 Pagina 13



inzicht

Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

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.

De bijdragen die de stichting heeft ontvangen dienen aangewend te worden voor het doel van de stichting 
zoals beschreven in de oprichtingsstukken van de stichting. 
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Lasten

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

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

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten.

Baten omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit 
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin 
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

 Pagina 15



inzicht

Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur van het actief. 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Vervoer-
middelen

€

Investeringen 2.950
Afschrijvingen -2
Mutaties 2020 2.948

Aanschafwaarde 2.950
Cumulatieve afschrijvingen -2
Boekwaarde per 31 december 2.948

Vervoermiddelen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidie Oranjefonds 1.875 -

Liquide middelen
Betaalrekening NL46 RABO 0309 6437 91 9.681 4.038
Spaarrekening NL62 RABO 3180 6070 17 970 2.470

10.651 6.508

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 2.290 431
Uit voorstel resultaatbestemming 11.698 1.859
Stand per 31 december 13.988 2.290

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 618 1.240
Premies pensioen 118 -

736 1.240

Overige schulden
Nog te betalen bedragen Present Nederland - 2.978

Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten 750 -

De bestemmingsreserve zal grotendeels ingezet gaan worden voor externe begeleiding van het operationeel 
team en de vrijwilligers. 
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Subsidie stichting Kansfonds 10.000 10.000
Subsidies Oranjefonds 7.500 11.650
Subsidie Rabobank 277 677
Subsidie Gemeente Ermelo 5.500 -
Ontvangen giften 163 338
Ontvangen bijdragen NLdoet 198 -
Ontvangsten oud ijzer project - 1.336

23.638 24.001

Exploitatiekosten
Vrijwilligersvergoedingen 3.350 1.700

Personeelskosten
Brutolonen en salarissen 9.604 9.604
Sociale lasten 789 789
Keuzebudget en vakantiegeld 1.916 1.916

12.309 12.309
Ontvangen uitkeringen ziekengeld -13.130 -

-821 12.309

Sociale lasten
Sociale lasten 1.844 1.865

Afschrijvingen materiële vaste activa
Vervoermiddelen 2 -

Overige personeelskosten
Overige personeelskosten 1.857 751

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 40 406
Reis- en verblijfkosten 69 -

109 406

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 1,5% gedaald.
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.291 733
Telefoonkosten 102 138

1.393 871

2020 2019
€ €

Algemene kosten
Accountantskosten 1.131 225
Advieskosten 2.425 3.548
Zakelijke verzekeringen 525 -
Cursussen en bijscholing - 96
Overige algemene kosten 2 263

4.083 4.132

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 123 108

Ermelo, 
Stichting Present Ermelo

J.H. van Burken, voorzitter M. Heidema-Bakker, secretaris

H. van Silfhout, penningmeester
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3.  BIJLAGEN
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3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-
fingen tot

01-01-2020

Inves-
teringen

2020

Desinves-
teringen

2020

Aanschaf-
fingen t/m
31-12-2020

€ € € €
Materiële vaste activa

Vervoermiddelen
Urban Arrow bakfiets 30-12-2020 2.950 2.950

Totaal materiële vaste activa - 2.950 - 2.950

Totaal vaste activa - 2.950 - 2.950
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Stichting Present Ermelo te Ermelo

Afschrijvingen

Afschrij-
vingen tot

01-01-2020

Afschrij-
vingen 
2020

Afschrij-
ving desin-
vesteringen

Afschrij-
vingen t/m
31-12-2020

Boekwaarde 
per 

31-12-2020

Residu-
waarde

Afschrij-
vingsper-
centage

€ € € € € € %

2 - 2 2.948 295 20,00

- 2 - 2 2.948 295

- 2 - 2 2.948 295
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