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Arnhem, 28 juni 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1111    OPDRACHTOPDRACHTOPDRACHTOPDRACHT

Ingevolge  uw opdracht  hebben wij  de  jaarrekening 2020 van uw stichting,  waarin begrepen de
balans met tellingen van ! 155.238 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van
! 21.826, samengesteld.

2222    SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANTSAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANTSAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANTSAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Halfvol te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen  informatie.  Deze  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  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 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  in  Nederland  algemeen  aanvaarde  grondslagen  voor
financiële  verslaggeving.  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 hee" 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  Halfvol.  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 voorschri"en 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Arnhem, 28 juni 2021

Accountants Adviseurs Jongejan
namens deze

F. Jongejan AA 
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3333    ALGEMEENALGEMEENALGEMEENALGEMEEN

3.13.13.13.1    BedrijfsgegevensBedrijfsgegevensBedrijfsgegevensBedrijfsgegevens

De  activiteiten  van  Stichting  Halfvol  bestaan  voornamelijk  uit  het  op  een  toegankelijk  manier
onder  de  aandacht  brengen  van  maatschappelijke  thema's  bij  een  breed  publiek  door  het
ontwikkelen  van  concepten  en  evenementen,  het  aangaan  van  projecten  en  het  verrichten  van
diverse activiteiten en het verrichten van verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

3.23.23.23.2    BestuurBestuurBestuurBestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

J.H. Vogelaar (Secretaris)
G.C. van Kleef (Voorzitter)
R.E. de Haas (Penningmeester)

3.33.33.33.3    Oprichting vennootschapOprichting vennootschapOprichting vennootschapOprichting vennootschap

D.d.  9  juli  2014  is  opgericht  Stichting  Halfvol.  De  activiteiten  worden  met  ingang  van
voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Halfvol.

3.43.43.43.4    Vergelijkende cijfersVergelijkende cijfersVergelijkende cijfersVergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn door ons ontleend aan de jaarrekening over 2019 welke niet door ons
is opgesteld. In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers is de presentatie aangepast aan de
door ons gevoerde wijze van rapporteren. In de toelichting van de staat van baten en lasten zijn
de vergelijkende cijfers niet opgenomen in verband met het feit dat deze niet op gespecificeerd
niveau te vergelijken is.

3.53.53.53.5    Bestemming van de winst 2020Bestemming van de winst 2020Bestemming van de winst 2020Bestemming van de winst 2020

Het batige saldo over 2020 bedraagt ! 21.826 tegenover een winst over 2019 van ! 14.935.
Het batige saldo is toegevoegd aan de algemene reserves.
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1111    BALANS PER 31 DECEMBER 2020BALANS PER 31 DECEMBER 2020BALANS PER 31 DECEMBER 2020BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

! !

31 december 2019

! !

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA

Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa

VorderingenVorderingenVorderingenVorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 17.001 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 37.827
Overige vorderingen en overlopende
activa 42.488 -

59.489 37.827

Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen  (2) 95.749 53.543

    155.238 91.370
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31 december 2020

! !

31 december 2019

! !

PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA

Reserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsenReserves en fondsen  (3)

Algemene reserve 27.360 5.534

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen  (4)

Overige voorzieningen 52.500 52.500

Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 12.937 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.907 -
Overlopende passiva 58.534 33.336

75.378 33.336

    155.238 91.370

 

Behorende bij rapport d.d. 28 juni 2021
Stichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te Arnhem
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2222    STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

!

Budget 2020

!

Saldo 2019

!

BatenBatenBatenBaten

Baten uit dienstverlening (opdrachten)  (6) 91.107 93.295 79.149
Sponsorbijdragen  (7) 22.859 33.721 49.909
Subsidiebaten  (8) 364.830 356.388 285.720
Overige baten  (9) 5.342 16.596 20.110

Som der batenSom der batenSom der batenSom der baten 484.138 500.000 434.888

LastenLastenLastenLasten

Kosten van beheer en administratieKosten van beheer en administratieKosten van beheer en administratieKosten van beheer en administratie

Personeelskosten  (10) 155.529 185.315 183.950
Programma en activiteiten  (11) 199.510 235.135 148.543
Marketingkosten  (12) 40.513 45.549 27.446
Projectkosten  (13) 32.797 34.001 7.514
Overige bedrijfskosten  (14) 33.963 - 52.500

462.312 500.000 419.953

ResultaatResultaatResultaatResultaat 21.826 - 14.935

ResultaatbestemmingResultaatbestemmingResultaatbestemmingResultaatbestemming

Algemene reserve 21.826 - 14.935

    
  

Behorende bij rapport d.d. 28 juni 2021
Stichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te ArnhemStichting Halfvol te Arnhem
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