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1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 25 augustus 2005 werd de Stichting Lichtjesroute per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder dossiernummer 17181042.

De doelstelling van Stichting Lichtjesroute wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

a. het jaarlijks organiseren van een Lichtjesroute in de stad Eindhoven teneinde onder andere te markeren

de route die de geallieerden volgden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in hun opmars naar Noord-

Nederland om zo hiermee de bevrijding van Eindhoven te symboliseren en daarmee stil te staan bij vrijheid

en bevrijding;

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Ivo Baijens (voorzitter)

- Agnes Ketelaars (secretaris)

- Peter Kemp (penningmeester)

- Philip van Gils (bestuurslid)

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding.
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1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 94.918 100,0% 92.194 100,0%

Activiteitenlasten 32.445 34,2% 31.444 34,1%

Bruto exploitatieresultaat 62.473 65,8% 60.750 65,9%

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.596 4,8% 5.468 5,9%

Huisvestingskosten 22.933 24,2% 21.687 23,5%

Exploitatiekosten 13.426 14,1% 10.962 11,9%

Kosten activiteiten 4.375 4,6% 8.093 8,8%

Kosten hoogwerker en vrachtwagen 8.859 9,3% 10.148 11,0%

Kosten organisatie en secretariaat 5.260 5,5% 2.931 3,2%

Beheerslasten 59.449 62,5% 59.289 64,3%

Exploitatieresultaat 3.024 3,3% 1.461 1,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten -225 -0,2% -238 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -225 -0,2% -238 -0,3%

Resultaat 2.799 3,1% 1.223 1,3%

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

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020 2019
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1.3  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 10.000 22.500

Vorderingen 9.532 10.263

Liquide middelen 52.109 34.413

Liquiditeitssaldo 71.641 67.176

Af: kortlopende schulden 4.735 7.665

Werkkapitaal 66.906 59.511

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 3.588 8.184

3.588 8.184

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 70.494 67.695

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 70.494 67.695

70.494 67.695

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gestegen met € 7.395.
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2.  BESTUURSVERSLAG
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2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Het bestuursverslag met een uiteenzetting van onder andere de activiteiten van de stichting ligt ter inzage

ten kantore van de stichting.
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3.  JAARREKENING
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3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Machines en installaties 3.131 7.505

Inventaris 457 679

3.588 8.184

Vlottende activa

Voorraden 
Voorraad lampen 10.000 22.500

10.000 22.500

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.580 4.499

Overige vorderingen 4.952 5.764

9.532 10.263

Liquide middelen 52.109 34.413

Totaal activazijde 75.229 75.360

31 december 2020 31 december 2019
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3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingsvermogen 70.494 67.695

70.494       67.695       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 3.985 5.836

Overige schulden 750 1.829

4.735 7.665

Totaal passivazijde 75.229 75.360

31 december 2020 31 december 2019
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3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Subsidiebaten 89.000 85.000

Giften en baten uit fondsenwerving 2.658 4.088

Overige baten 3.260 3.106

Baten 94.918 92.194

Inkoopwaarde geleverde producten 32.445 31.444

Activiteitenlasten 32.445 31.444

Bruto exploitatieresultaat 62.473 60.750

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.596 5.468

Huisvestingskosten 22.933 21.687

Exploitatiekosten 13.426 10.962

Kosten activiteiten 4.375 8.093

Kosten hoogwerkers en vrachtwagen 8.859 10.148

Kosten organisatie en secretariaat 5.260 2.931

Beheerslasten 59.449 59.289

Exploitatieresultaat 3.024 1.461

Rentelasten en soortgelijke kosten -225 -238

Som der financiële baten en lasten -225 -238

Resultaat 2.799 1.223

Resultaat 2.799 1.223

Bestemming resultaat:

Toevoeging aan Stichtingsvermogen 2.799 1.223

2.799 1.223
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.024

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 4.596

4.596

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden en onderhanden werk 12.500

Vorderingen 731

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -2.930

10.301

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.921

Rentelasten en soortgelijke kosten -225

-225

Kasstroom uit operationele activiteiten 17.696

Mutatie geldmiddelen 17.696

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 34.413

Mutatie geldmiddelen 17.696

Stand per 31 december 52.109

2020
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Continuïteit

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Lichtjesroute, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit

het jaarlijks organiseren van een Lichtjesroute in de stad Eindhoven teneinde onder andere te markeren de

route die de geallieerden volgden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in hun opmars naar Noord-

Nederland om zo hiermee de bevrijding van Endhoven te symboliseren en daarmee stil te staan bij vrijheid

en bevrijding.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Pastoriestraat 108 te EINDHOVEN.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Lichtjesroute zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Stichting Lichtjesroute, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 17181042.

Door de onzekerheid over de uiteindelijke economische impact van het COVID-19 virus en de getroffen en

nog te treffen overheidsmaatregelen, zijn de uiteindelijke gevolgen voor de financiële positie voor Stichting

Lichtjesroute moeilijk in te schatten, evenals de periode waarover de huidige crisis zich voortzet. Indien de

ontwikkelingen dit vereisen zal het bestuur daarnaast nog aanvullende maatregelen treffen. De reeds

getroffen en mogelijk nog te treffen maatregelen en de actuele situatie zijn voor het bestuur voldoende

reden om op dit moment te kunnen vertrouwen op duurzame voortzetting van de stichting.

De Stichting Lichtjesroute heeft in boekjaar 2020 de gevolgen van het COVID-19 virus ondervonden. In

2020 is de route opgebouwd met enkele aanpassingen. Voor wat betreft de route in 2021, zal de Stichting

de voorgeschreven maatregelen in acht nemen. Deze maatregelen komen boven op de reeds bestaande

maatregelen inzake veiligheid welke door de vrijwilligers in acht worden genomen. De financiële gevolgen

van het COVID-19 virus met mogelijke invloed op de continuiteit ten tijde van het opmaken van de

jaarrekening zijn zeer beperkt aanwezig en op basis van de actuele situatie verwacht het bestuur geen

materiële impact op de financiele positie van de Stichting.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Functionele valuta

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 posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

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 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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

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.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-

methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of

vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat 

te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de

onderhoudsafdeling en interne logistiek.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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

hebben.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

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.

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.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Machines en 

installaties

Inventaris Totaal 2020

€ € €

Aanschafwaarde 50.450 2.192 52.642

Cumulatieve afschrijvingen -42.945 -1.513 -44.458

Boekwaarde per 1 januari 7.505 679 8.184

Afschrijvingen -4.374 -222 -4.596

Mutaties 2020 -4.374 -222 -4.596

Aanschafwaarde 50.450 2.192 52.642

Cumulatieve afschrijvingen -47.319 -1.735 -49.054

Boekwaarde per 31 december 3.131 457 3.588

Machines en installaties 20 %

Inventaris 20 %

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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3.5  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Voorraden

Voorraad lampen 10.000 22.500

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.580 4.499

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 4.580 4.161

Omzetbelasting suppletie - 338

4.580 4.499

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde verzekeringspremies - 489

Afrekening subsidie gemeente Eindhoven 4.450 4.250

Nog te factureren omzet - 1.025

Overige vorderingen 502 -

4.952 5.764

Liquide middelen

Rabobank 0150.0000.14 Rekening-courant 11.299 9.209

Rabobank 1025.5306.75 Bedrijfsspaarrekening 40.006 25.000

Kas 804 204

52.109 34.413
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 67.695 66.472

Bestemming resultaat boekjaar 2.799 1.223

Stand per 31 december 70.494 67.695

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 3.985 5.836

Overige schulden

Accountantskosten 750 750

Te ontvangen nota's - 1.079

750 1.829

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 2.799.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Subsidiebaten

Subsidiebaten Gemeente Eindhoven 89.000 85.000

Giften en baten uit fondsenwerving

Dontaties en giften 2.658 4.088

Overige baten

Omzet oud ijzer 960 1.262

Omzet overig 3.325 819

Nog te factureren omzet -1.025 1.025

3.260 3.106

Inkopen ten behoeve van activiteiten

Inkopen lampen 4.009 34.615

Inkopen electrotechniek 6.455 3.915

Inkopen constructiemateriaal 4.326 4.767

Inkopen overig 5.155 3.147

Voorraadmutatie lampen 12.500 -15.000

32.445 31.444

Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties 4.374 5.090

Inventaris 222 378

4.596 5.468

Huisvestingskosten

Reparatie en onderhoud onroerend goed 1.520 128

Gas, water en electra 21.485 15.526

Kosten aanleg en demontage electriciteitskasten - 5.048

Vaste lasten onroerend goed 1.013 985

24.018 21.687

Energiesubsidie -1.085 -

22.933 21.687
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Exploitatiekosten

Reparatie en onderhoud 30 107

Huur - 100

Klein gereedschap 3.637 2.670

Verzekeringen 5.003 5.174

Kleine inventaris 478 433

Gassen 4.278 2.478

13.426 10.962

Kosten activiteiten

Activiteiten en gerelateerde kosten vrijwilligers 778 5.182

Relatiegeschenken 3.597 2.411

Vergunningen - 500

4.375 8.093

Kosten hoogwerkers en vrachtwagen

Brandstoffen 2.811 3.808

Reparatie en onderhoud 6.048 5.857

Tol - 483

8.859 10.148

Kosten organisatie en secretariaat

Accountantskosten 750 750

Advieskosten 550 -

Portokosten 6 271

Telecommunicatie 404 391

Internetkosten 68 73

Kantoorbenodigdheden 449 56

Contributies en abonnementen 30 115

Verzekeringen algemeen 1.727 512

Overige kosten 1.276 763

5.260 2.931
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten Rabobank 225 238

EINDHOVEN, 30 juni 2021

Stichting Lichtjesroute

namens het bestuur, 

P.P.F.M. (Peter) Kemp

penningmeester
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4.  OVERIGE GEGEVENS
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4.1  Beoordelingsverklaring
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T (040) 2 504 504 

thuis@govers.nl 

www.govers.nl 

KvK 17277183 

 

Beemdstraat 25 

5653 MA Eindhoven 

Postbus 657 

5600 AR Eindhoven 

 
Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals vastgesteld door de NBA.  

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en 
daar geregistreerd onder nummer 39/2017. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. 

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms. 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Lichtjesroute 

Onze conclusie 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Lichtjesroute te Eindhoven over 
2020 beoordeeld. 
 
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Lichtjesroute 
per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met RJ 640 van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.  
 
Deze jaarrekening bestaat uit: 
 de balans per 31 december 2020; 
 de winst- en verliesrekening over 2020; en 
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor onze conclusie 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijk-
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling 
van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Lichtjesroute, zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude. 
 

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie. 
 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de 
zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  
 
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant, professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400. 
 

http://www.govers.n/


 

 
   
 

T (040) 2 504 504 

thuis@govers.nl 

www.govers.nl 

KvK 17277183 

 

Beemdstraat 25 

5653 MA Eindhoven 

Postbus 657 

5600 AR Eindhoven 

 
Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals vastgesteld door de NBA.  

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en 
daar geregistreerd onder nummer 39/2017. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. 

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit:   
 Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel 

inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het 
waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg 
van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die 
gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor onze conclusie; 

 Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het 
overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van 
cijferanalyses;  

 Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit; 
 Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening; 
 Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de 

onderliggende administratie van de entiteit; 
 Het evalueren van de verkregen assurance-informatie; 
 Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken; 
 Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 
het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te 
geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Eindhoven, 30-6-2021 

Govers Accountants/Adviseurs 

 

 

Was getekend 

Drs. W.A.J. de Wijs RA RC 

 

 

 

Assurancekenmerk: 2021BA213 

http://www.govers.n/
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5.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2020

Inves-

teringen

2020

Desinves-

teringen

2020

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2020

€ € € €

Materiële vaste activa

Machines en installaties
Hoogwerker 21-5-2014 40.000 - - 40.000

Metaalzaagmachine met rollenbaan 22-9-2015 3.700 - - 3.700

VLH Lastechniek lasapparaat 16-3-2017 6.750 - - 6.750

50.450 - - 50.450

Inventaris
Heartstart 9-1-2015 1.037 - - 1.037

Computer 30-11-2015 495 - - 495

Groot scherm 22-6-2019 660 - - 660

2.192 - - 2.192

Totaal materiële vaste activa 52.642 - - 52.642
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2020

Afschrij-

vingen 

2020

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2020

Boekwaarde 

per 

31-12-2020

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

36.000 2.500 - 38.500 1.500 1.500 20,00

3.176 524 - 3.700 - - 20,00

3.769 1.350 - 5.119 1.631 - 20,00

42.945 4.374 - 47.319 3.131 1.500

1.037 - - 1.037 - - 20,00

405 90 - 495 - - 20,00

71 132 - 203 457 20,00

1.513 222 - 1.735 457 -

44.458 4.596 - 49.054 3.588 1.500
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5.2  Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2020 € €

Omzet
Omzet hoog 1a 4.285 899

Verschuldigde omzetbelasting 899

Voorbelasting
Voorbelasting 5b 18.059

18.059

Te ontvangen omzetbelasting 5g -17.160

Afdrachten omzetbelasting
1e kwartaal -8.161

2e kwartaal -1.389

3e kwartaal -3.030

4e kwartaal -4.580

-17.160

Suppletie omzetbelasting 2020 -

2020
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