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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Delftse Uitdaging
Gantel 23 
2635 DP Den Hoorn

Delft, 22 juli 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen van
€ 41.023 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.895, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Delftse Uitdaging te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht 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 in Nederland algemeen aanvaarde 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Delftse Uitdaging. 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.



Wij vestigen de aandacht op de Continuïteitsveronderstelling in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van
de jaarrekening, waarin uiteengezet is welke impact de Coronacrisis op de financiële positie van de entiteit heeft. Deze
conditie, samen met andere omstandigheden, waaronder de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op
de entiteit, zoals uiteengezet in de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Desondanks zijn wij met u
nog steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan
worden op grond van de continuïteitsveronderstelling.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Delftse Uitdaging met als doel Stichting Delftse
Uitdaging in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is
uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Delftse Uitdaging en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
Stichting Delftse Uitdaging in Den Hoorn 3



Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Ruitenburg adviseurs & accountants

J.G. Steeneveld AA
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FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Activa

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 8.800 12.430
Liquide middelen  (2) 32.223 13.014

41.023 25.444

41.023 25.444

Passiva
Stichtingsvermogen  (3) 21.038 17.143

Kortlopende schulden  (4) 19.985 8.301

41.023 25.444
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Inkomsten  (5) 45.297 46.800

Uitgaven

Besteed aan de doelstellingen

Projecten  (6) - 14.576

Kosten van beheer en administratie

Uitgaven  (7) 39.204 45.164
Kantoorkosten en ICT  (8) 1.881 2.971
Bestuurskosten  (9) 228 127
Algemene kosten  (10) -79 2.900

41.234 51.162

Som der kosten 41.234 65.738

Financiële baten en lasten  (11) -168 -150

Resultaat 3.895 -19.088

2020

€

2019

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 3.895 -19.088
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3                KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 4.063
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 3.630
Mutatie crediteuren 8.561
Mutatie overlopende passiva 3.123

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 19.377

Betaalde interest -168

Kasstroom uit operationele activiteiten 19.209

Mutatie liquide middelen 19.209

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 13.014

Mutatie liquide middelen 19.209

Geldmiddelen per 31 december 32.223
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4                TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Delftse Uitdaging is opgericht op 16 september 2009. De activiteiten van Stichting Delftse Uitdaging, statutair
gevestigd te Delft, bestaat voornamelijk uit het verbinden van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Continuïteit

De effecten van de door de regering genomen maatregelen in verband met het in maart 2020 in Nederland uitgebroken
coronavirus, zijn voor de gehele economie en ook voor Stichting Delftse Uitdaging zeer ingrijpend te noemen. Op dit
moment zijn de financiële gevolgen niet te overzien.

De Stichting Delftse Uitdaging wordt hard getroffen door de Corona crisis, met name omdat alle evenementen afgelast of
uitgesteld zijn. De inkomsten van de Delftse uitdaging worden voornamelijk gegenereerd uit donaties van bedrijven en
maatschappelijke organisaties en gemeente. Deze bedrijven en organisaties ondervinden nu ook een moeilijke periode. 

Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze
maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting.

Daarom is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Delftse Uitdaging (geregistreerd onder KvK-nummer 27353800) is feitelijk gevestigd op Gantel 23 te Den Hoorn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 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 waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover noodzakelijk wordt bij
de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze posten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Inkomsten

De inkomsten betreffen de toegezegde subsidies, ontvangen sponsorgelden, donaties, inkomsten uit exploitatie van
activiteiten en andere baten in het boekjaar.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIEF

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 1.200 10.830
Overlopende activa 7.600 1.600

8.800 12.430

Tenzij anders vermeld bedraagt de looptijd van de vorderingen korter dan één jaar.

Handelsdebiteuren

Debiteuren 2.400 11.025
Voorziening dubieuze debiteuren -1.200 -195

1.200 10.830

Overlopende activa

Subsidies 7.600 1.600

Liquide middelen  (2)

Rabobank 32.223 13.014

PASSIEF

Stichtingsvermogen  (3)

Algemene reserve 21.038 17.143

21.038 17.143

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 17.143 36.231
Resultaatbestemming 3.895 -19.088

Saldo per 31 december 21.038 17.143
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31-12-2020

€

31-12-2019

€

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 8.712 151
Overlopende passiva 11.273 8.150

19.985 8.301

Overlopende passiva

Accountantskosten 3.773 4.650
Vooruit ontvangen bedragen 7.500 3.500

11.273 8.150
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6                TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Inkomsten  (5)

Founders 24.000 30.000
Vrienden - Bedrijven 3.365 3.705
Vrienden - Maatschappelijke organisaties 2.730 2.600
Vrienden van De Beursvloer - 285
Subsidies 16.207 10.000
Dotatie voorziening debiteuren -1.005 210

45.297 46.800

Besteed aan de doelstellingen

Projecten  (6)

Bijeenkomsten - 14.576

Uitgaven   (7)

Project managemant 39.204 45.164

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. 

Kantoorkosten en ICT  (8)

Automatiseringskosten 1.881 1.792
Aanschaf klein kantoorbehoefte - 103
Kosten website - 1.019
Overige kantoorkosten - 57

1.881 2.971

Bestuurskosten  (9)

Verzekeringen 133 127
Overige bestuurskosten 95 -

228 127
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Saldo 2020

€

Saldo 2019

€
Algemene kosten  (10)

Accountantskosten -209 2.900
Betalingskortingen 130 -

-79 2.900

Financiële baten en lasten  (11)

Rentelasten en soortgelijke kosten -168 -150
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Ondertekening directie voor akkoord

Den Hoorn, ..............................................

C.J. van der Wel M.A.J. van Schie 

M. Taheri




