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               Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu

               Het bestuur

               Nicolaas Witsenkade 11 C

               1017 ZR  AMSTERDAM

Referentie: JvdP                Naarden, 12 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Result Financiële Dienstverlening B.V.

J. van der Pol

Directeur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen &

Nu te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de

Stichting verstrekte gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van de

Stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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2.  JAARREKENING



Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu Jaarrekening 2020

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 391

Totaal activazijde 391

Amsterdam, 

Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu

31 december 2020
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Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu Jaarrekening 2020

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Overige reserves 391

391

Totaal passivazijde 391

Amsterdam, 

Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu

31 december 2020
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Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu Jaarrekening 2020

2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ €

Netto-omzet 1.105

Bruto bedrijfsresultaat 1.105

Kantoorkosten 350

Algemene kosten 325

Som der kosten 675

Bedrijfsresultaat 430

Rentelasten en soortgelijke kosten -39

Som der financiële baten en lasten -39

Resultaat 391

Amsterdam, 

Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu

2020
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Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu Jaarrekening 2020

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Overheidssubsidies

De activiteiten van Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu, statutair gevestigd te Amsterdam,

bestaan voornamelijk uit:

Het jaarlijks organiseren van een (theatrale) manifestatie in het kader van de Bevrijdingsdag en het

organiseren van informatieve  en educatieve bijeenkomsten over onder andere KinderVerzet & Vriendschap.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nicolaas Witsenkade 11 C te Amsterdam.

Stichting Kindverzet & Vriendschap, Toen & Nu, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77111583.

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 
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