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Buddy to Buddy Utrecht
Oudenoord 330
3513 EX Utrecht
Geachte bestuursleden,
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, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 48.941 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 234, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de
onderneming. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd 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).
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van de werkzaamheden brengen
met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke
aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Balance B.V.
R.T. Brummelman
Directeur

Buddy to Buddy Utrecht te Utrecht
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Buddy to Buddy Utrecht bestaan voornamelijk uit het helpen van vluchtelingen om uit een
(sociaal) isolement te komen.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door J.C. Snijder.

3.3

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 10 januari 2019 verleden voor notaris Kaep te Utrecht is opgericht de vennootschap
Buddy to Buddy Utrecht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere
datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Buddy to Buddy Utrecht.
3.4

Bestemming van de winst 2020

De winst over 2020 bedraagt € 234 tegenover een winst over 2019 van € 209.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.
3.5

Bestemming van de winst 2019

De bestemming van de winst over het jaar 2019 is, conform het bestuursvoorstel, door de Algemene
Vergadering op 11 maart 2021 vastgesteld en toegevoegd aan de overige reserves.
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Ondernemingsvermogen

443

209

564

-

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn

(121)

209

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

6.211
42.166

5.665
20.043

48.377

25.708

48.498

25.499

(121)

209
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(voor winstbestemming)
31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

564

-

6.211

5.665

42.166

20.043

48.377

25.708

48.941

25.708

Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Overlopende activa
Liquide middelen

(3)

_____________________________________________________________________________________________________
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31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(4)

Overige reserves
Resultaat boekjaar

209
234

209
443

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overlopende passiva

209

(5)
12.705
35.793

13.822
11.677
48.498

25.499

48.941

25.708
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020
€

Inkomsten
Kostprijs van de Inkomsten

(6,7)
(8)

2019
€

€

59.953
709

Bruto-omzetresultaat

€

72.014
3.572
59.244

68.442

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

257
2
48.860
1.921
596
247
7.110

252
50.693
1.475
1.068
2.129
12.616
58.993

68.233

Bedrijfsresultaat

251

209

Financiële baten en lasten

(17)

Resultaat
Belastingen

234
-

209
-

Resultaat

234

209

-

_____________________________________________________________________________________________________
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KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden)

251
2
(546)
22.999

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

22.706

Betaalde interest

(17)

Kasstroom uit operationele activiteiten

22.689

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

(566)
22.123

Samenstelling geldmiddelen
2020
€

€

Geldmiddelen per 1 januari

20.043

Mutatie liquide middelen

22.123

Geldmiddelen per 31 december

42.166

_____________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

_____________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Kostprijs van de Inkomsten
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

_____________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

566
(2)
564

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

566
(2)

Boekwaarde per 31 december 2020

564

Afschrijvingspercentages
%
Inventaris

20

_____________________________________________________________________________________________________
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overlopende activa
Overlopende activa

6.211

5.665

42.166

20.043

3. Liquide middelen
ING Bank

_____________________________________________________________________________________________________
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PASSIVA
4. Eigen vermogen
2020

2019

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari

-

-

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

209

-

Stand per 31 december

209

-

Resultaat boekjaar
Stand per 1 januari
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar
Onverdeeld resultaat boekjaar

(41)
41
234

209

Stand per 31 december

234

209

5. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

12.705

13.822

35.793

11.677

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overlopende passiva
Overlopende passiva

_____________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

6. Inkomsten
De netto-omzet is in 2020 ten opzichte van 2019 met 16,7% gedaald.
2020

2019

€

€

27.693
12.343
19.917

72.014
-

59.953

72.014

547
162

3.572
-

709

3.572

257

252

2

-

1.275
47.585

375
50.318

48.860

50.693

1.921

1.475

7. Inkomsten
Omzet fondsen
Donaties vrienden
Subsidies

8. Kostprijs van de Inkomsten
Overige bijeenkomsten
Huiskamerkosten

9. Personeelskosten
Reiskostenvergoeding
10. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Overige bedrijfskosten
11. Overige personeelskosten
Vrijwilligersvergoeding
Coördinatorkosten

12. Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak

_____________________________________________________________________________________________________
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2020

2019

€

€

13. Kantoorkosten
Kantoorbehoeften
Drukwerk
Kleine aanschaffingen
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen

13
113
275
26
169

28
115
361
484
30
50

596

1.068

30
77
140

1.630
9
490

247

2.129

6.250
749
109
2

12.500
116
-

7.110

12.616

14. Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Verteerkosten

15. Algemene kosten
Managementvergoeding
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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