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1. RAPPORT

Stichting The Bridging Company
t.a.v. mevrouw Schreurs
Kruizemuntstraat 207
7322 LJ APELDOORN

Apeldoorn, 23 augustus 2021

Geachte mevrouw Schreurs,
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.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting The Bridging Company te
Apeldoorn samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2 Algemeen
Bedrijfsvoering
Het bieden van een veilige omgeving aan mensen die geen of minder kansen hebben op de reguliere
arbeidsmarkt waarin zij kunnen werken, leren en zichzelf ontwikkelen. Daarnaast bevorderen van instromen
van personen op de arbeidsmarkt. Plaatsen en helpen integreren of re-integreren naar de arbeidsmarkt.
Administratie
De administratie is door u verwerkt met behulp van een geautomatiseerd systeem.
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2. JAARREKENING

Stichting The Bridging Company
Apeldoorn

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

3.849

5.065
3.849

5.065

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

1.629

207

3.278
3.056

6.245
3.307

Liquide middelen
Totaal activazijde
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7.963

9.759

2.014

1.563

13.826

16.387
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

427

9.488
427

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

9.488

7.516

6.575

2.469
3.105
309

324

Totaal passivazijde
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13.399

6.899

13.826

16.387
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

5.272
1.216
58.515

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

€

56.578
471
56.107

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfskosten

2019
€

1.014
47.676
65.003

48.690

-8.896

6.301

-165

Resultaat
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58.256
3.265
54.991

-163
-165

-163

-9.061

6.138
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Voor de waardering van activa en
passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en
de bedrijfswaarde.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van
€ -9.061 geheel ten laste van de overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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 en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn
gebracht op investeringen.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

6.079
-1.014
5.065

Afschrijvingen
Mutaties 2020

-1.216
-1.216

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

6.079
-2.230
3.849

Afschrijvingspercentages:

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

1.629

207

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

3.278

6.245

2.629
427
3.056

2.629
678
3.307

2.014

1.563

Overige vorderingen en overlopende activa
Betaalde Borg
Overlopende activa

Liquide middelen
Rekening courant bank
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2019
€

9.488
-9.061
427

3.350
6.138
9.488

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Handelscrediteuren
Crediteuren

7.516

6.575

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

2.469

-

131
2.974
3.105

-

309

324

Overige schulden en overlopende passiva
Netto lonen
Rekening courant Bridging Company - TinkleAlarm

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020
€
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

2019
€

4.454
818
5.272

-

1.216

1.014

33.708
11.812
6.749
2.961
3.285
58.515

26.622
11.299
6.176
2.418
1.161
47.676

24.000
3.219
2.344
1.500
808
676
1.161
33.708

24.000
1.443
613
566
26.622

8.823
1.500
1.489
11.812

7.663
1.250
2.386
11.299

6.749

6.176

2.227
427
165
142
2.961

64
460
1.894
2.418

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Overige personeelskosten
Begeleiding Personeel
Personeel inhuur
Kantinekosten
Vrijwilligersvergoeding
Scholings- en opleidingskosten
Lunchkosten (extern)
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur
Gas water electra
Overige huisvestingskosten

Exploitatie- en machinekosten
Apparatuur drukkerij

Kantoorkosten
Kosten automatisering
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020
€

2019
€

Algemene kosten
Administratiekosten
Zakelijke verzekeringen
Overige kosten procucten
Representatiekosten
Promotiekosten
Acquisitiekosten
Advieskosten
Overige algemene kosten

958
835
602
538
134
115
15
88
3.285

69
897
42
8
145
1.161

165

163

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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3. Overige gegevens
3.1 Wettelijke vrijstelling
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 20 van de statuten het volgende bepaald:
De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.

Rapportdatum: 23 augustus 2021
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