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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019
(in euro’s) € € (in euro’s) € €

Vaste activa Reserves en fondsen
Immateriële vaste activa - - Reserves (4)
Materiele vaste activa (1) 831 1.145 Continuïteitsreserve 20.361 8.960

831 1.145 Bestemmingsreserve - 12.693
20.361 21.653

Financiële vaste activa - -
Kortlopende schulden (5) 26.669 27.899

Voorraden - -

Vorderingen (2) 2.565 10.354

Liquide middelen (3) 43.634 38.053

TOTAAL 47.030 49.552 TOTAAL 47.030 49.552
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Boekjaar Boekjaar 2020 2019
2020 2019

(in euro’s) € € Totaal kosten uit eigen fondsenwerving
In % van baten uit eigen fondsenwerving 3.4 1.5

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving (6) 49.042 57.549 Totaal kosten beheer en administratie
SOM DER BATEN 49.042 57.549  in % van som der lasten 9.5 19.8

LASTEN Totaal kosten doelstellingen in %
Besteed aan doelstelling (7) van som der baten 89.4 71.3
- Onderwijs & Ondersteuning 43.861 41.048
- Onderzoek & Ontwikkeling - - Totaal besteed aan doelstelling in %

van som der lasten 87.1 78.5
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 1.674 892

Beheer en administratie (8)
- Kosten beheer en administratie 4.799 10.373
SOM DER LASTEN 50.334 52.313

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -1.292 5.236

BESTEMMING SALDO
Bestemmingsreserve -12.693 12.693
Continuïteitsreserve 11.401 5.236

TOTAAL -1.292 5.236
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TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en richtlijn voor de 
Jaarverslaglegging voor kleine fondsenwervende organisaties C2 aangevuld met
de vereisten van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

1.1. Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 
verminderd met lineaire afschrijving bepaald op basis van de verwachte 
economische levensduur en rekening houdend met een restwaarde.

Vorderingen
Vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op 
bankrekeningen.

1.2. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. Ontvangsten en uitgaven worden in
de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 
hebben. 

Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in 
de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 
Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te 
realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de
gedurende het boekjaar van sponsors, donateurs ontvangen c.q. toegezegde 
gelden, alsmede de (netto) baten wegens de verkoop van artikelen. De uit 
nalatenschappen toegezegde legaten etc. worden in de baten verantwoord op 
het moment dat de omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld.

Besteed aan doelstelling
Onder besteed aan doelstelling wordt verstaan de direct aan de doelstelling toe 
te rekenen kosten.
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1.3. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa (1)
Het verloop wordt als volgt weergegeven.

2020 2019
(in euro’s) € €

Boekwaarde 1-1-2020 1.145 1.459
Investeringen - -
Afschrijvingen -314 -314
Stand per 31-12-2020 831 1.145

Vorderingen (2)
De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

2020 2019
(in euro’s) € €

Omzetbelasting - 60
Subsidies 1.000 8.667
Nog te ontvangen bedragen - 1.350
Overig 1.565 277

Totaal 2.565 10.354

Liquide middelen (3)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Reserves (4)
De reserves per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Continuïteitsreserve 2020 2019
(in euro’s) € €

Stand per 1-1-2020 8.960 16.417
Resultaatsbestemming 11.401 -7.457
Stand per 31-12-2020 20.361 8.960

Bestemmingsreserve 2020 2019
(in euro’s) € €

Stand per 1-1-2020 12.693 -
Resultaatsbestemming -12.693 12.693
Stand per 31-12-2020 - 12.693

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico's 
op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen.

Kortlopende schulden (5)
De kortlopende schulden per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

2020 2019
(in euro’s) € €

Rekeningcourant 15 -
Crediteuren 780 527
Loonheffing 593 1.332
Vooruitontvangen bijdragen 20.455 16.333
Overig 4.826 9.707
Stand per 31-12-2020 26.669 27.899
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Baten uit eigen fondsenwerving (6)

2020 2019
(in euro’s) € €

Donaties 15.664 2.572
Subsidies - 40.000
Ontvangsten uit acties 33.378 14.977

Totaal 49.042 57.549
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1.4. Toelichting op uitvoeringskosten

Toelichting lastenverdeling (7)

Werving Beheer en
Doelstelling baten administratie

Onderwijs & Onderzoek & Kosten eigen Beheer en Totaal
Ondersteuning Ontwikkeling fondsenwerving administratie 2020

Uitbesteed werk - - - - -
Personeelskosten 29.527 - - - 29.527
Huisvestingskosten 6.091 - - - 6.091
Overige kosten (7.1) 8.243 - 1.674 4.799 14.716
Totaal 43.861 - 1.674 4.799 50.334

Personeelskosten 
Gedurende het jaar 2020 was er 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband voor de dagelijkse coördinatie. In het jaar 2019 was dit 1 werknemer.

Overige kosten (7.1)

2020 2019
(in euro’s) € €

Communicatie 1.674 893
Bestuur 1.413 365
Onderwijs en ondersteuning 8.243 2.511
Onderzoek en ontwikkeling - -
Accountant 1.825 6.149
Overige posten 1.561 3.857

Totaal 14.716 13.775
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VERKLARING ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting 010010 te Rotterdam 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 en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties. 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 010010. 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, 
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. 

's-Hertogenbosch, 9 april 2021 

Hoogachtend,
ZIJ-SPAN B.V.

was getekend

Mw. J.S. Focken
Accountant-Administratieconsulent
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COLOFON
Jaarrekening 2020 is een productie van Stichting 010010

Copy
Stichting 010010

Vormgeving
Stichting 010010

Fotografie
Stichting 010010

Contact
Email: stichting@010010.nl
Website: www.010010.org
Adres: Stationsplein 45, 4.004
Postcode: 3013 AK
Plaats: Rotterdam

Creative Commons
BY-NC-ND 4.0
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