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Stichting Present Nunspeet
Jasmijnweg 20
8072 EP  NUNSPEET

Harderwijk, 31 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken 2020 van Stichting Present Nunspeet te
Nunspeet.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Present Nunspeet te Nunspeet 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 door de entiteit gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. 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 Nunspeet.

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 van 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.

Harderwijk, 31 mei 2021

Krol Wezenberg Accountants

Was getekend

drs. D.P. Krol RA                                                          



1.2 Resultaten 

                                                                                                                                                                                                                                                               Bespreking van de resultaten

2020 2019

x 1.000
€ % € %

Som der baten 54 100,0 41 100,0

Lonen 26 48,1 18 43,9
Sociale lasten 5 9,3 3 7,3
Pensioenlasten 2 3,7 2 4,9
Overige personeelskosten 5 9,3 4 9,8
Projectkosten 5 9,3 3 7,3
Algemene kosten 5 9,3 5 12,2

Som der lasten 48 89,0 35 85,4

Som der baten en lasten 6 11,0 6 14,6
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                                                                                                                                                                                                                                                               Resultaatanalyse

2020

x 1.000
€ €

Resultaatverhogend

Hogere baten 13

13

Resultaatverlagend

Hogere lonen 8
Hogere sociale lasten 2
Hogere overige personeelskosten 1
Hogere projectkosten 2

13

Stijging van het resultaat -
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Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 716 952

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 2.182
Overige vorderingen en overlopende acti-
va - 1.000

- 3.182

Liquide middelen 28.347 25.457

Totaal activazijde 29.063 29.591

        

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve 22.199 13.110
Overige reserves 2.235 5.494

24.434 18.604

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.642 1.714
Overige schulden en overlopende passiva 1.987 9.273

4.629 10.987

Totaal passivazijde 29.063 29.591

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 5



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Som der baten 54.179 41.283
Personeelskosten 37.207 26.219
Afschrijvingskosten 236 226
Projectkosten 4.651 2.561
Algemene kosten 6.068 5.824

Som der lasten 48.162 34.830

Som der baten en lasten 6.017 6.453

Financiële baten en lasten -187 -156

Resultaat 5.830 6.297

De resultaatbestemming is als volgt:
- Toevoeging continuïteitsreserve € 9.089;
- Onttrekking overige reserves € 3.259,41

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 6



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Som der baten en lasten 6.017 6.453

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 236 226

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderin-
gen 3.182 -300
Toename (afname) van overige schulden -6.358 1.194

-3.176 894

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
3.077 7.573

Bankkosten -187 -156

Kasstroom uit operationele activiteiten
2.890 7.417

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa - -1.178

Toename (afname) van geldmiddelen
2.890 6.239

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 25.457 19.218
Toename (afname) van geldmiddelen 2.890 6.239

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 28.347 25.457

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 7



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

2.4 ALGEMENE TOELICHTING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Present Nunspeet is feitelijk gevestigd op Jasmijnweg 20, 8072 EP te Nunspeet en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52460118.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Present Nunspeet bestaan voornamelijk uit het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod op het gebied van maatschappelijke hulpvragen en daarmee het slaan van een brug tussen
mensen met een hulpvraag en mensen die bereid en in staat zijn om hulp te bieden.

Effecten van COVID-19 op de organisatie.
De effecten van de COVID-19 crisis zijn overal in de maatschappij merkbaar en voelbaar. In financiële
zin heeft de huidige crisis voor St. Present echter niet tot gevolg dat de activiteiten niet meer kunnen
worden uitgevoerd. Door de toezeggingen voor sponsoring en subsidies wordt ingeschat dat de stichting
ook in 2021 aan al haar financiële verplichtingen zal kunnen voldoen, ongeachte de huidige
ontwikkelingen van de crisis. Om die reden is dan ook geen sprake van onzekerheid omtrent de
continuïteit van de organisatie.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Present Nunspeet zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 640.

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.

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 8



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

Grondslagen

Vorderingen

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 boekwaarde van de vordering.

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.

Kortlopende schulden

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

De bepaling van het resultaat

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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Som der kosten

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op 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. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract 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.

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 9
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris
€

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 1.178
Cumulatieve afschrijvingen -226

Boekwaarde per 1 januari 2020 952

Mutaties 

Afschrijvingen -236

Saldo mutaties -236

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 1.178
Cumulatieve afschrijvingen -462

Boekwaarde per
31 december 2020 716

Specificatie investeringen

De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

€ €

Totaal investeringen -

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 10



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen - 2.182

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen giften/subsidies - 1.000

Liquide middelen

Rabobank 28.347 25.457

  

Stichtingsvermogen
Continuïteits-

reserve
Overige
reserves

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020 13.110 5.494 18.604
Resultaatbestemming 9.089 -3.259 5.830

Stand per 31 december 2020 22.199 2.235 24.434

      

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 2.642 1.714

Overige schulden en overlopende passiva

Nettolonen 8 -
Accountantskosten 47 -
Nog te betalen kosten 206 773
Vooruitontvangen bedragen 1.000 8.500
Overige schulden 725 -
Overlopende passiva 1 1 -

1.987 9.273

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 11



Stichting Present Nunspeet, Nunspeet

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019
€ €

Som der baten

Giften (diverse) bedrijven 10.546 2.216
Subsidie gemeente Nunspeet - Fonds statushouders 11.200 5.600
Giften stichtingen/fondsen 13.566 19.050
Subsidie gemeente Nunspeet - Deelverordening Sociale Samenhang en
leefbaarheid 7.500 3.000
Gift Krol Wezenberg Accountants 1.500 1.500
Giften kerken / scholen 939 4.117
Giften particulieren 428 800
Subsidie gemeente Nunspeet - Burgerfonds vitale kernen - 5.000
Gift m.b.t. 2018 8.500 -

54.179 41.283

Personeelskosten

Lonen 25.947 17.575
Sociale lasten 4.627 3.136
Pensioenlasten 2.093 1.566
Overige personeelskosten 4.540 3.942

37.207 26.219

Lonen

Brutolonen en -salarissen 21.666 14.662
Vakantiegeld 4.281 2.913

25.947 17.575

Gemiddeld aantal werknemers

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 0,79
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 0,72

2020 2019
€ €

Sociale lasten

Sociale lasten 4.627 3.136

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 12
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2020 2019
€ €

Pensioenlasten

Pensioenlasten 2.093 1.566

Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding 1.282 1.770
Reiskostenvergoeding woon-werk 842 1.500
Loopbaanbudget 725 -
Onkostenvergoeding 136 120
Bedrijfskleding 72 -
Verzuimverzekering 1.369 -
Studie- en opleidingskosten - 148
Overige personeelskosten 114 404

4.540 3.942

Afschrijvingskosten

Inventaris 236 226

Projectkosten

Kosten projecten 4.651 2.561

Algemene kosten

Contributies 1.938 1.818
Accountantskosten 2.123 1.916
Assurantiepremie 99 73
Kantoorkosten 1.212 726
Overige algemene kosten 696 1.291

6.068 5.824

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en rentekosten 187 156

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 13
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Nunspeet, 31 mei 2021

Was getekend

J. Katsman G. van Loo E.C. Ribberink
Secretaris Penningmeester Voorzitter

D. van den Dool
Algemeen bestuurslid

Behorend bij rapport d.d. 31 mei 2021/blz. 14




