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Stichting duurzame week
M.Végh
Hasebroekstraat 33
3532 GK UTRECHT
Referentie: GvM/0781/2020
Houten, 8 februari 2021
Betreft:

jaarrekening 2020

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.

1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting duurzame week te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
verkregen 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 toelichtingen is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan 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 bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve
van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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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Stichting duurzame week te Utrecht
1.2 Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag 2020
De stichting valt niet onder de vennootschapsbelasting c.q. is daarvoor vrijgesteld.
Hoogachtend,

G. van Meeuwen
Vakadi
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2. JAARREKENING
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

21.273

454

-

2.317
508
21.273

3.279

Liquide middelen

11.137

10.896

Totaal activazijde

32.410

14.175

Utrecht,
Stichting duurzame week
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Eigen vermogen
Algemene reserves

21.270

-12.902
21.270

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

-12.902

9.030

26.491

2.110
-

586
11.140

27.077

32.410

14.175

Utrecht,
Stichting duurzame week
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.2 Staat van baten en lasten
2020
€

€

€

106.977

Baten
Organisatiekosten
Som der bedrijfskosten

2019

72.553

€
114.625

128.595
72.553

128.595

Bedrijfsresultaat

34.424

-13.970

Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-253
34.171

-365
-14.335

1

-139

34.172

-14.474

Buitengewoon resultaat
Resultaat

Utrecht,
Stichting duurzame week
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Activiteiten
De activiteiten van Stichting duurzame week, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van duurzame initiatieven en mensen helpen hun (werk)leven te verduurzamen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld , worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waard.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2019
€

21.273

454

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

-

2.317

Overlopende activa
Te vorderen posten

-

508

11.116
1
20
11.137

10.894
1
1
10.896

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen
Triodos NL90TRIO0391192434
Utrechtse euro
Mollie rekening
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaat verslagjaar
Stand per 31 december

2019
€

-12.902
34.172
21.270

1.572
-14.474
-12.902

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Handelscrediteuren
Crediteuren

9.030

26.491

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

2.110

-

1.837
273
2.110

-

-

586

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Overlopende passiva
Advieskosten
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Stichting duurzame week te Utrecht
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Baten
Diverse baten
Overige bedrijfskosten
Evenementkosten
Algemene kosten

2019
€

106.977

114.625

15.189
57.364
72.553

13.838
114.757
128.595

15.189
15.189

289
13.549
13.838

1.102
268
2.258
44.815
4.359
3.598
57.364

1.521
1.306
435
35
1.198
3.486
72.383
5.942
28.451
114.757

253
253

184
181
365

Evenementkosten
Huur
Programma kosten

Algemene kosten
Administratiekosten
Advieskosten
Verzekeringen
Kleine aanschaf, onderhoud
Representatiekosten
Onkosten vrijwilligers
Organisatiekosten
Communicatiekosten
Festivalhart kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en rente
Overige rentelasten
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