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Stichting Art & Technology
Ter attentie van het bestuur
Bennekelstraat 164
5654 DK Eindhoven

dinsdag 2 februari 2021

Geachte bestuur,

Hierbij heeft deADVISEUR.nu het genoegen u de jaarrekening van uw onderneming aan te kunnen
bieden. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde gege-
vens waarop de jaarrekening is gebaseerd ligt bij de leiding van de entiteit. Het is onze verant-
woordelijkheid een deugdelijke jaarrekening overeenkomstig de in Nederland geldende wetten en
regels op te stellen.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van uw stichting
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en
de volledigheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
onderneming.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubri-
ceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden 
brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van
de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 2019 samengesteld in overeenstemming met de in
Nederland geldende wetten en regelgeving.

deADVISEUR.nu

J.G. Heijenk
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Balans per 31 december 2019

Activa 31-12-2019 31-12-2018

Handelsdebiteuren 69.290         63.973         

Liquide middelen 258.254      309.885      

Totaal 327.544      373.858      

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Reserves en fondsen 150.163      250.163      

Totaal eigen vermogen 150.163      250.163      

Overige schulden 136.641      73.970         

Totaal 327.544      373.858      
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Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

Omzet 555.146      267.717      
Kostprijs van de omzet 521.678      218.308      
Bruto marge 33.468         49.409         

Bedrijfskosten
Beheer- en administratiekosten 33.468         12.080         
Afschrijvingskosten -               -               

Totaal bedrijfskosten 33.468         12.080         

Resultaat -               37.329         
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en
passiva geschiedt, voorzover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend
aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze 
voorzienbaar zijn.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten,
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekeninghoudend met 
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten.

Vorderingen
Voorzover nodig is op de vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten en prestaties
na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend aan de hand van vaste percentages van de 
aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018

Activa
Handelsdebiteuren
Debiteurensaldo volgens de openstaande postenlijst 69.290         63.973         
Voorziening voor oninbare debiteuren -               -               

Boekwaarde per ultimo boekjaar 69.290         63.973         

Liquide middelen
Rabobank 159.458      61.937         
ING Bank 98.796         148.897      
Moneyou -               99.051         

Boekwaarde per ultimo boekjaar 258.254      309.885      
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018

Passiva
Eigen vermogen

Reserves en fondsen 150.163      250.163      

Boekwaarde per ultimo boekjaar 150.163      250.163      

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves 150.163      150.163      
Overige reserves -               100.000      

Balanswaarde volgens specificatie in de bijlage 150.163      250.163      

Projectfonds reserveringen
Parltrack SIDN Fonds project reservering 30.000         30.000         

Boekwaarde per ultimo boekjaar 30.000         30.000         

Overige voorzieningen
Voorzieningen 10.740         19.725         

Boekwaarde per ultimo boekjaar 10.740         19.725         

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden producties 30.895         30.895         
Overige kortlopende schulden 105.746      43.075         

Boekwaarde per ultimo boekjaar 136.641      73.970         
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

Bruto marge
Omzet
Baten van publieke fondsen 152.200      117.010      
Baten van private fondsen 38.300         63.000         
Baten van schenkingen -               50.000         
Baten als tegenprestatie voor diensten en of goederen 346.150      37.707         
Overige opbrengsten 18.496         -               

555.146      267.717      

Inkoopwaarde van de omzet
Directe kosten 521.678      218.308      

521.678      218.308      

Directe kosten
Besteding aan doelstellingen 521.678      218.308      

521.678      218.308      

Bedrijfskosten
Beheer- en administratiekosten
Kosten beheer en administratie 33.468         12.080         

33.468         12.080         


