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               Stichting Confro

               Lieke de Haan

               Smederij 22

               2993 AS  BARENDRECHT

Referentie:                 Barendrecht, 23 maart 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte Mw. De Haan,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

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

onderneming.

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.

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. 

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

in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Confro te Barendrecht 

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap 

verstrekte gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ %

Netto-omzet 159.275 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 156.769 98,4%

Bruto bedrijfsresultaat 2.506 1,6%

Algemene kosten 1.127 0,7%

Som der kosten 1.127 0,7%

Bedrijfsresultaat 1.379 0,9%

Rentelasten en soortgelijke kosten -174 -0,1%

Som der financiële baten en lasten -174 -0,1%

Resultaat 1.205 0,8%

1.3  Resultaatvergelijking

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet

Algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Blijkens de akte d.d. 13 april 2017 werd de  Stichting Confro per genoemde datum opgericht.

De stichting  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68551738.

De directie wordt gevoerd door:.

2020

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 2.588. De ontwikkeling van het resultaat 2020 

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

- Lieke de Haan, voorzitter

- Ronnie Joe Pfeffer, secretaris

- Mustafa Ul Ubaidi, penningmeester
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Stijging resultaat
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1.4  Meerjarenoverzicht

2020 2019 2018 2017

€ € € €

Netto-omzet 159.275 1.225 - -

Inkoopwaarde van de omzet 156.769 2.546 - -

Bruto bedrijfsresultaat 2.506 -1.321 - -

Algemene kosten 1.127 - - -

Som der kosten 1.127 - - -

Bedrijfsresultaat 1.379 -1.321 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten -174 -62 - -

Som der financiële baten en lasten -174 -62 - -

Resultaat 1.205 -1.383 - -

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen 
debiteuren 6.790

6.790

Liquide middelen 14.894

Totaal activazijde 21.684

31 december 2020
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Exploitatieresultaat -201

-201

Kortlopende schulden

crediteuren 12.990

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.884

Overlopende passiva 7.011

21.885

Totaal passivazijde 21.684

31 december 2020
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ €

Netto-omzet 159.275

Inkoopwaarde van de omzet 156.769

Bruto bedrijfsresultaat 2.506

Algemene kosten 1.127

Som der kosten 1.127

Bedrijfsresultaat 1.379

Rentelasten en soortgelijke kosten -174

Som der financiële baten en lasten -174

Resultaat 1.205

2020
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

De activiteiten van Stichting Confro, statutair gevestigd te Barendrecht, bestaan voornamelijk uit:

- Het zichtbaar en bespreekbaar maken van maatschappelijke (verborgen) thema's.

- 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Smederij 22 te Barendrecht.

Stichting Confro, statutair gevestigd te Barendrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 68551738.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen 

in de desbetreffende paragrafen. 

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. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

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 worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 6.790

Liquide middelen

Rekening courant Bunqbank -

Rekening courant Bunqbank 15.788

Kruisposten -894

14.894

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari -1.406

Uit voorstel resultaatbestemming 1.205

Stand per 31 december -201

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 6.043

Nog te ontvangen facturen 6.947

12.990

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.884

Omzetbelasting

Omzetbelasting 1.884

Overlopende passiva

Overlopende passiva 7.011
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020

€

Netto-omzet

Omzet hoog 159.275

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen nul 156.769

Algemene kosten

Algemene kosten 1.127

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 174
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