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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van stichting Perron Oost is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten
over het jaar 2019 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 4410H, "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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Perron Oost.
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 er dan ook vanuit 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.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

van de Watering Advies BV
 

Amsterdam, 29 maart 2021
Hans van de Watering AA RB



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 0 15.250
Liquide middelen 11.634 4.896

11.634 20.146

PASSIVA

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 634 401

KORTLOPENDE SCHULDEN 11.000 19.745

11.634 20.146
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

2020

€ €

2019

€ €

Baten 13.655 78.067

Lasten

Programma 8.903 45.701
Productie 343 8.393
Bureau 1.939 2.834
Publiciteit 236 4.814
Organisatie 2.000 16.322

Som der lasten (13.421) (78.064)

Baten minus lasten 234 3
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3                GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Vorderingen 

Dit betreft door diverse fondsen toegezegde bedragen, welke eerst na een financiële verantwoording
beschikbaar worden gesteld.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking en betreffen de direct
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Deze zijn in overeenstemming met de
laatste dagafschriften, het kassaldo is in overeenstemming met de kasadministratie.

Vooruitontvangen bijdragen derden

De ontvangen en terugvorderbare subsidies en andere bijdragen van fondsen worden verantwoord bij
oplevering van een produktie. De hiervoor gemaakte kosten worden verantwoord onder vooruitbetaalde
kosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de goederen en diensten en
de kosten hiervan in het verslagjaar. Baten en lasten worden verantwoord in, respectievelijk toegerekend
aan, het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of betaling
hebben geleid.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020

€

31-12-2019

€Vorderingen 

Overige vorderingen 0 15.250

Overige vorderingen

Nog te ontvangen van fondsen 0 15.250

Liquide middelen

Kas 286 1.296
Triodosbank 25.48.58.864 11.348 3.600

11.634 4.896

Eigen vermogen

Algemene reserve 634 401

2020

€

2019

€Herbestedingsreserve

Stand per 1 januari 401 398
Baten minus lasten 234 3
Afrondingsverschil (1) 0

Stand per 31 december 634 401

31-12-2020

€

31-12-2019

€Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen subsidies 8.000 0
Overlopende passiva 3.000 19.745

11.000 19.745

Vooruit ontvangen subsidies

Mondriaanfonds 8.000 0

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 3.000 19.745
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

2020

€

2019

€Baten

Fondsen 13.500 60.000
Sponsoren/crowdfunding 35 16.251
Entreegelden 120 1.816

13.655 78.067

Fondsen

4 en 5 mei comité 500 0
Stadsdeel Oost SBA-024643.2020 5.000 0
Fonds voor Oost 1.500 0
Stadsdeel Oost SBA-022809.2020 1.500 0
Stadsdeel Oost SBA-024428.2020 5.000 0
Diverse fondsen 0 60.000

13.500 60.000
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