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               Stichting Broedplaats Gooise Meren

                

               Batterijlaan 6

               1402SN  BUSSUM

Referentie: 1216.02/AHT                Amsterdam, 2-7-2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuurders,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,

Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 Broedplaats Gooise Meren.

De jaarrekening van Stichting Broedplaats Gooise Meren te Bussum 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".

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 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. 

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.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
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Stichting Broedplaats Gooise Meren

Bussum

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.000 1.000

1.000 1.000

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 6.229 6.059

Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 34.142 25.134

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 130 -

Overige vorderingen en overlopende 
activa - 3.341

Overlopende activa 818 -

41.319 34.534

Liquide middelen 53.247 41.449

Totaal activazijde 95.566 76.983

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-7-2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Broedplaats Gooise Meren

Bussum

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves -44 6.683

44-                6.683           

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.960 -1.763

Overlopende passiva 93.650 72.063

95.610 70.300

Totaal passivazijde 95.566 76.983

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-7-2021
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Stichting Broedplaats Gooise Meren

Bussum

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2018/2019

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen - 6.955

Subsidiebaten - 4.300

Giften en donaties 1.779 -

Baten 1.779 11.255

Inkoopwaarde geleverde producten - 1.541

Subsidie besteding - 1.486

Activiteitenlasten - 3.027

Bruto exploitatieresultaat 1.779 8.228

Overige personeelskosten - 1.810

Huisvestingskosten 3.763 4.325

Verkoopkosten 41 -20

Autokosten - 200

Kantoorkosten 149 31

Algemene kosten 4.329 714

Beheerslasten 8.282 7.060

Exploitatieresultaat -6.503 1.168

Rentelasten en soortgelijke kosten -225 -228

Som der financiële baten en lasten -225 -228

Resultaat -6.728 940

Resultaat -6.728 940

Bestemming resultaat:

Overige reserve -6.728 940

-6.728 940

Bussum, 

Stichting Broedplaats Gooise Meren

R. Ebeling H.G. Berends

B. Van der Ham J.M.G. Poorthuis

P. van der Vliet

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2-7-2021

Ondertekening bestuur

Ondertekening Raad van Toezicht
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Stichting Broedplaats Gooise Meren

Bussum

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stelselwijzigingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Vorderingen

Liquide middelen

Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Eventuele goodwill die is betaald
wordt verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de deelneming.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1
jaar.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving met uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering
en bepaling van het resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare
winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale
waarderingsgrondslagen en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine
rechtspersonen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

De overgang naar fiscale waarderingsgrondslagen betreft een stelselwijziging die retrospectief als een
rechtstreekse wijziging van het eigen vermogen per begin van het boekjaar is verwerkt.
Zoals toegestaan in het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen zijn in de balans en winst- en verliesrekening
de vergelijkende cijfers over het vorige boekjaar niet aangepast.

De activiteiten van Stichting Broedplaats Gooise Meren, statutair gevestigd te Batterijlaan 6, Bussum, bestaan
voornamelijk uit:
Het helpen ontwikkelen en ondersteunen van ideeën, initiatieven en vaardigheden ter bevordering van
duurzaamheid en sociale cohesie in de lokale gemeenschap.

Stichting Broedplaats Gooise Meren, statutair gevestigd te Bussum is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 69054932.

Door het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen worden de voorzieningen lager gewaardeerd dan bij
waardering op commerciële grondslagen het geval zou zijn. De deelnemingen daarentegen worden hoger
gewaardeerd.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Ruiterlaan 24a, in Bussum alsmede op de
Amersfoortsestraatweg 117, te Laren.

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.

In deze jaarrekening is voor het eerst gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden mogelijkheid in
artikel 2:396 lid 6 BW om fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren voor de waardering van activa en
passiva en voor de bepaling van het resultaat.

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.

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien
en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke
verkoopovereenkomst is afgesloten. 
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Stichting Broedplaats Gooise Meren

Bussum

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening 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.

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

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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
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