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Resultaat-analyse

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2020 en 2019 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een 
percentage van de omzet, het volgende beeld:

20192020
%€%€

Baten 100,0823.260100,0944.446

Som der baten 100,0823.260100,0944.446

Lasten
Lasten inkoop gerelateerd 14,2116.80714,3134.950
Lonen en salarissen 43,7359.97042,9405.156
Sociale lasten 11,997.70412,1114.597
Afschrijvingen 0,43.5030,55.118
Overige personeelskosten 2,117.5142,019.273
Huisvestingskosten 10,687.07511,4107.748
Inventaris- en machinekosten 1,411.4471,312.067
Kantoorkosten 1,19.3191,110.828
Autokosten 0,97.5080,87.089
Verkoopkosten 1,19.2150,33.093
Verzekeringen 0,11.0500,43.683
Algemene kosten 5,343.2547,166.673

Som der lasten 92,8764.36694,3890.275

Bedrijfsresultaat 7,258.8945,754.171

Financiële baten en lasten -0,1-1.203-0,1-1.098
Bijzondere baten en lasten -0,4-3.0980,056

Resultaat 6,654.5935,653.129

Vennootschapsbelasting 0,001,817.362

Resultaat na belastingen 6,654.5933,835.767
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De ontwikkeling van de som der baten over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

€

Hogere som der baten als gevolg van baten stijging 121.186

Hogere som der baten 121.186

Toelichting resultaat uit bedrijfsuitoefening

De bedrijfskosten in het boekjaar 2020 zijn in totaliteit met € 125.909,- toegenomen ten opzichte van 2019.
De ontwikkeling van het resultaat uit bedrijfsuitoefening over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

€

Resultaat uit bedrijfsuitoefening gunstiger door:

Hogere som der baten 121.186
Lagere vervoerskosten 419
Lagere verkoopkosten 6.122
Hogere financiële baten en lasten 105

130.986
Resultaat uit bedrijfsuitoefening ongunstiger door:

Hogere lasten inkoop gerelateerd 18.143
Hogere lonen en salarissen 45.186
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 16.893
Hogere afschrijvingskosten 1.615
Hogere overige personeelskosten 1.759
Hogere huisvestingslasten 20.673
Hogere exploitatiekosten 620
Hogere kantoorkosten 1.509
Hogere verzekeringskosten 2.633
Hogere algemene kosten 23.419

132.450

============== 1.464
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Financiële positie

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de 
omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan 
afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 
2019:

31-12-201931-12-2020
%€%€

ACTIVA

Vaste activa 1019.9012565.428
Vorderingen en overlopende activa 4081.4003284.895
Liquide middelen 50102.63743112.455

100203.938100262.778

PASSIVA

Eigen vermogen 4796.25250132.019
Kortlopende schulden en overlopende passiva 53107.68650130.759

100203.938100262.778

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt 
verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent 
de liquide positie over één jaar.

Mutatie20192020
€€€

Vorderingen en overlopende activa 3.49581.40084.895
Liquide middelen 9.818102.637112.455
Vlottende activa 13.313184.037197.350

Af: kortlopende schulden en overlopende passiva 23.073107.686130.759
Netto werkkapitaal -9.76076.35166.591

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het 
eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) 
hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

20192020

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 0,891,01
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,470,50

Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd 
vermogen. 
De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en 
een vergoeding voor het nemen van risico's (ondernemersrisico). Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht 
worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de onderneming.

20192020

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen -0,01-0,01
Resultaat na belastingen / gemiddeld eigen vermogen 0,790,31
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Fiscale positie

Vrijval investeringsbijdrageAlgemeen
De fiscale gegevens betreffen de vennootschappelijke gegevens van Stichting 070Watt. De vennootschap is zelfstandig 
belastingplichtig.

Fiscale faciliteiten
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van aanwezige fiscale faciliteiten. In 2020 zijn de onderstaande faciliteiten benut:

(Energie) investeringsaftrek: 28 % van € 50.644 € 14.180

Berekening vennootschapsbelasting
Het fiscaal belastbaar bedrag voor de vaststelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt 
berekend:

Resultaat voor belastingen:  € 53.129

Bij: niet aftrekbaar deel gemengde kosten: € 1.875
Bij: boetes € 66

€ 55.070 
 
Af: investeringsaftrek bedrag (zie hierboven) € 14.180

€ 40.890
 

Belastbaar bedrag voor verrekenbare verliezen
 

€ 40.890

Hierover is vennootschapsbelasting verschuldigd:

16,5 % over € 40.890 € 6.747

25,0 % over € 0 € 0  

Vennootschapsbelasting: € 6.747 

Vennootschapsbelasting af te dragen over 2019:                                  € 10.615

Totaal af te dragen Vennootschapsbelasting in resultatenrekening en balans:                € 17.362
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JAARSTUKKEN 2020
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JAARREKENING
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Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-201931-12-2020
€€

Toelichting

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Verbouwingen 7.30754.225
Computerapparatuur 4.6893.298
Vervoermiddelen 1.2381.238

13.23458.761

Financiële vaste activa 2
Overige vorderingen 6.6676.667

6.6676.667

 Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3
Op handelsdebiteuren 75.01771.565
Vorderingen terzake van pensioenen 06.798
Overige vorderingen en overlopende activa 6.3836.532

81.40084.895

Liquide middelen 4 102.637112.455

ACTIVA 203.938262.778
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Balans (na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-201931-12-2020
€€

Toelichting

Eigen vermogen 5

96.252132.019

Kortlopende schulden en overlopende passiva 6
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 12.82928.805
Belastingen en premies sociale verzekeringen 54.27649.710
Te betalen pensioenpremies 14.3570
Overige schulden en overlopende passiva 26.22452.244

107.686130.759

PASSIVA 203.938262.778
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Staat van baten en lasten

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

€€

Baten

Baten 7 823.260944.446
Som der baten 823.260944.446

Lasten

Kosten inkoop gerelateerd 8 116.807134.950
Lonen en salarissen 9 359.970405.156
Sociale lasten 10 97.704114.597
Overige personeelskosten 11 17.51419.273
Afschrijvingen 12 3.5035.118
Huisvestingskosten 13 87.075107.748
Inventaris- en machinekosten 14 11.44712.067
Kantoorkosten 15 9.31910.828
Autokosten 16 7.5087.089
Verkoopkosten 17 9.2153.093
Verzekeringen 18 1.0503.683
Algemene kosten 19 43.25466.673

764.366890.275

Saldo voor financiele baten en lasten 58.89454.171

Financiële baten en lasten 20 -1.203-1.098
Bijzondere baten en lasten 21 -3.09856

Resultaat 54.59353.129

Vennootschapsbelasting 22 017.362

Resultaat na belastingen 54.59335.767
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van jaarverantwoording zorginstellingen en jeugd 2020.

Stichting 070Watt is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres Pletterijkade 15-28, en is geregistreerd onder 
KvK-nummer 60690461.

De belangrijkste activiteiten zijn verzorgen van leer-werktrajecten en dagbestedingstrajecten voor jongeren waarbij de 
positieve ervaring voorop staat. Er zijn 5 trajecten te onderscheiden:
- Horeca traject
- Winkel traject
- Verhuis traject
- Creatief traject
- Technisch traject

De financiële gegevens van de zorginstelling zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting 070Watt.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De 
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de 
schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te 
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het 
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat 
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

Ontwikkelingen COVID-19

Door de uitbraak in 2020 van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende 
maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. In december 2020 is nogmaals een lockdown ingezet, deze is in 
2021 nog verder verlengd. Deze maatregelen hebben naar verwachting beperkte financiële gevolgen voor de 
bedrijfsuitoefening door de onderneming maar niet op de continuïteit. Contractueel heeft de Stichting een zorgplicht en wordt 
van ons verwacht dat we de continuïteit van de zorg waarborgen, wat er ook gebeurd. Dit hebben wij  tijdens de corona crisis 
in 2020 ook gedaan. We hebben een aantal maatregelen genomen maar zijn wel gewoon doorgegaan met het bieden van 
dagbesteding. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn: 
- We hebben de keuken verbouwd zodat er meer ruimte is.
- Uitbreiding van het aantal waterpunten i.v.m. Handen wassen, en handen was instructies.
- Zuilen met ontsmettingsmiddel bij de entrees.
- Triage bij binnenkomst van de jongeren.
- Speciale "Corona cursus" met certificaat voor onze jongeren.

Met betrekking tot restricties die de overheid oplegt i.v.m. corona heeft alleen ons winkel en verhuis traject daar last van 
gehad. In de periodes waar de winkel niet open mocht zijn we met de jongeren in dat traject alternatieve werkzaamheden, 
zoals het opknappen en schilderen van de winkel,  gaan zoeken.

 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Voor gebouwen wordt afgeschreven tot de bodemwaarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reëele 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen 
volledig ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 
toegepast. 

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten 
op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de 
dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 
(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het 
gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de 
betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden 
bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met 
betrekking tot jeugdzorg.

Personele lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover 
ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
instelling. 

Stichting 070Watt heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende 
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting070Watt. De verplichtingen, die 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Stichting 070Watt betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt 
regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. Stichting 070Watt heeft alleen de verschuldigde premies tot en 
met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in 
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en deelnemingen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
deelnemingen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van 
de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste 
activa en effecten.

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening 
houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na 
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt er rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2020 nader toegelicht:

1 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2020 zijn hieronder samengevat:

TotaalVervoermidde
len

Computerapp
aratuur

Verbouwing

€€€€

Aanschafwaarde 23.9078.2516.9578.699
Cumulatieve afschrijving -10.672-7.013-2.268-1.391
Overige waardemutaties -100-1

Boekwaarde per 1 januari 13.2341.2384.6897.307

Investeringen 50.6440050.644
Afschrijvingen -5.1180-1.391-3.727
Overige waardemutaties 1001

Mutaties 2020 45.5270-1.39146.918

Aanschafwaarde 74.5518.2516.95759.343
Cumulatieve afschrijving -15.790-7.013-3.659-5.118

Boekwaarde per 31 december 58.7611.2383.29854.225

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:
- Verbouwingen 10,00 %
- Computerapparatuur 20,00 %
- Vervoermiddelen 16,67 %
 
2 Financiële vaste activa 

TotaalWaarborgso
mmen

€€

Overige vorderingen

Oorspronkelijke hoofdsom 6.6676.667

Boekwaarde per 1 januari 6.6676.667

Boekwaarde per 31 december 6.6676.667
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3 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.

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid wordt per 2020 niet meer noodzakelijk geacht.

31-12-201931-12-2020
€€

 Handelsdebiteuren

Totaal debiteuren 75.46471.565
Dubieuze debiteuren (-) 4470

75.01771.565

Te vorderen pensioenpremies 06.798

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde crediteuren 5.6106.526
Voorschotten 7730
Overlopende activa 06

6.3836.532

4 Liquide middelen

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 

31-12-201931-12-2020
€€

 Liquide middelen

Kasgeld 2.7153.015
Rekening-courant bank 99.879109.440
Kruisposten 430

102.637112.455
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5 Eigen vermogen

Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
 
Overige reserves

31-12-201931-12-2020
€€

Stand per 1 januari 41.65996.252
Resultaat boekjaar 54.59335.767

Stand per 31 december 96.252132.019

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2020 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € 35.767,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

6 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

 
 
 
  

31-12-201931-12-2020
€€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 12.82928.805

 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen vennootschapsbelasting 017.362
Te betalen omzetbelasting 1.063387
Te betalen loonheffing en premies SV 52.93931.589
Te betalen overige belastingen 190
Af te dragen PAWW 255372

54.27649.710

Te betalen pensioenpremies 14.3570

 Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld 16.11720.288
Overige schulden 10.00010.000
Ontvangen investeringsbijdrage 021.850
Nog te betalen kosten 10711

26.22452.244

Onder de kortlopende schulden is een investeringsbijdrage ad € 23.000 opgenomen. Deze post heeft een looptijd van meer 
dan één jaar. Deze bijdrage valt in 10 jaar vrij in het resultaat in lijn met de bijbehorende investeringen. De vrijval 2020 is € 
1.150 waardoor per 31 december 2020 het saldo van de investeringsbijdrage € 21.850 is. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Financiële verplichtingen

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 01-08-2018 en lopende t/m 31-07-2023. De
huurprijs bedraagt op de ingangsdatum EUR 80.000 op jaarbasis.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2020 nader toegelicht:

20192020
€€

7 Baten

Baten Winkel 22.78223.127
Baten Boeken 5.6316.247
Baten Donaties 10.982763
Baten Bus 4.1622.421
Baten Stagiaires gemeentes 727.389894.088
Baten Stagiaires scholen 39.5640
Baten overig 12.75017.800

823.260944.446

8 Kosten inkoop gerelateerd

Lasten m.b.t. Fietsen 255899
Lasten m.b.t. Stagiaires 114.944132.783
Lasten m.b.t. Technisch traject 1.6081.268

116.807134.950

9 Lonen en salarissen

Brutolonen personeel 352.913403.459
Reservering vakantiegeld 55.07468.350
Ontvangen ziekengeld -2.1470
Loonkosten subsidies -47.393-78.153
Overige lonen en salarissen 1.52311.500

359.970405.156

10 Sociale lasten

Sociale werkgeverslasten personeel 42.50449.706
Pensioenpremies personeel 30.38737.848
Ziekteverzekering 24.81327.043

97.704114.597

11 Overige personeelskosten

Bedrijfskleding 1.7132.685
Kantinekosten 2.6253.984
Kosten arbodiensten 1.2732.046
Opleidingskosten 4.9404.597
Reiskosten 527533
Overige personeelskosten 6.4365.428

17.51419.273

12 Afschrijvingen

Afschrijving verbouwingen 1.0403.727
Afschrijving computerapparatuur 1.2981.391
Afschrijving vervoermiddelen 1.1650

3.5035.118

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20192020

€€

13 Huisvestingskosten

Huurkosten huisvesting 60.13371.899
Onderhoud/reparaties gebouwen 6.5556.617
Energieverbruik 17.78424.368
Schoonmaakkosten 2.6034.864

87.075107.748

14 Inventaris- en machinekosten

Huur / lease machines & installaties 9.56810.855
Huur/lease inventaris 1.8791.373
Onderhoud machines & installaties 0989
Vrijval investeringsbijdrage 0-1.150

11.44712.067

15 Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 5.4774.560
Telefoonkosten 1.5171.302
Porti, verzendkosten etc. 128
Automatiseringskosten 155504
Contributies en abonnementen 6291.145
Overige kantoorkosten 1.5293.309

9.31910.828

16 Autokosten

Brandstofkosten 3.2972.155
Onderhoudskosten auto's 1.4281.076
Motorrijtuigenbelasting 1.8581.880
Verzekering vervoermiddelen 8013
Overige vervoerskosten 8451.965

7.5087.089

17 Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.9090
Representatiekosten 5.8193.093
Reis- en verblijfkosten 470
Overige verkoopkosten 1.4400

9.2153.093

18 Verzekeringen

Overige verzekeringen 1.0503.683

1.0503.683

Vervolg op volgende pagina.
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Vervolg van vorige pagina.
20192020

€€

19 Algemene kosten

Accountantskosten 10.00010.794
Administratiekosten 5.9118.749
Juridische kosten 1.0550
Kosten btw correctie 25.57641.587
Dotatie overige voorzieningen 4470
Overige algemene kosten 2655.543

43.25466.673

20 Financiële baten en lasten

 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten andere banken 140

140

 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 1.1751.096
Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d. 422

1.2171.098

21 Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 056
Bijzondere lasten 3.0980

-3.09856

22 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Vennootschapsbelasting 2019 & 2020 017.362

017.362

Voor de uitsplitsing van de vennootschapsbelasting 2020 & 2019 zie de fiscale positie.
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Overige toelichtingen

Overige toelichtingen
Werknemers

In 2020 waren gemiddeld 13 personeelsleden werkzaam (12,8 fte) (2019: 10 personeelsleden (9,8 fte)). 

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 1 juni 2021

Voorzitter
W. van den Berg  

Penningmeester Secretaris
R.P. Capplonch R. Strijers
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Aan de directie en het bestuur van: 
 
Stichting 070Watt 
Pletterijkade 15 
2515 SG  Den Haag 
 
 
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTNAT 
 
De jaarrekening van Stichting 070Watt is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en 
lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2020. 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 070Watt. 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. 
 
 
Almere, 1 juni 2021 
 
 
Lentink Accountants 
 
 
Was getekend 
 
 
drs. W. Akopjan RA 
 


