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Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Technotrend, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 132.528 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €
43.415, samengesteld.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Technotrend te Zeist is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten
en lasten over 2019 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Technotrend. 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 er dan ook van 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.

1.2 ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur bestaat uit M.H.L. Reichwein (penningmeester), R.J. van der Westen (secretaris), J.A.
Hoving (voorzitter). Alleen zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).
Daarnaast zijn W.F.J.M. Nooijen en P.G. van der Hofstad gevolmachtigd directeuren, zij zijn beide
beperkt bevoegd.

Vaststelling jaarrekening

De bestemming van het resultaat over het jaar 2018 is vastgesteld en onttrokken aan het
stichtingskapitaal.
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het resultaat € 43.415 (2018: € -6.789). Teneinde
inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2019 volgt hierna een overzicht gebaseerd op
de winst- en verliesrekening 2019 met ter vergelijking de winst- en verliesrekening 2018. Opbrengsten
en kosten zijn hierbij uitgedrukt in een percentage van de nettobaten. 

Realisatie
2019

Realisatie
2018 Mutatie

€ % € % € %

Nettobaten 216.569 100,0 292.511 100,0 -75.942 -26,0
Wijziging in onderhanden
projecten 117.617 54,3 -59.017 -20,2 176.634 299,3

Projectopbrengsten 334.186 154,3 233.494 79,8 100.692 43,1

Inkoopwaarde van de baten - - -2.966 -1,0 2.966 100,0
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten -193.860 -89,5 -162.156 -55,4 -31.704 -19,6

Brutowinst 140.326 64,8 68.372 23,4 71.954 105,2

Overige opbrengsten 1.000 0,5 12.314 4,2 -11.314 -91,9

Brutomarge 141.326 65,3 80.686 27,6 60.640 75,2

Lonen 61.521 28,4 48.886 16,7 12.635 25,8

Sociale lasten 7.584 3,5 6.608 2,3 976 14,8

Pensioenlasten - - 394 0,1 -394 -100,0

Overige personeelsbeloningen 2.304 1,1 400 0,1 1.904 476,0

Huisvestingskosten 7.128 3,3 17.863 6,1 -10.735 -60,1

Verkoopkosten 787 0,4 1.626 0,6 -839 -51,6

Kantoorkosten 2.953 1,4 1.788 0,6 1.165 65,2

Algemene kosten 15.331 7,1 9.692 3,3 5.639 58,2

Totaal van som der kosten 97.608 45,2 87.257 29,8 10.351 11,9

Totaal van bedrijfsresultaat 43.718 20,1 -6.571 -2,2 50.289 765,3

Financiële baten en lasten -303 -0,1 -218 -0,1 -85 -39,0

Totaal van netto resultaat 43.415 20,0 -6.789 -2,3 50.204 739,5
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 31.350 7.890
Liquide middelen 41.923 50.825

73.273 58.715

Kortlopende schulden -101.077 -80.679

Liquiditeitssaldo
-27.804 -21.964

Onderhanden projecten 58.600 -

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
30.796 -21.964

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa 655 -

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 31.451 -21.964

Financiering

Stichtingsvermogen 21.451 -21.964
Voorzieningen 10.000 -

31.451 -21.964

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Groot-Ammers, 18 mei 2020

WEA Deltaland

M.J.C. Maasland
Accountant-Administratieconsulent
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2. JAARREKENING
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na batig saldoverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 1 655 -

Vlottende activa

Onderhanden projecten 2 58.600 -

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3 17.278 4.545
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4 
13.572 3.324

Overige vorderingen en overlopende
activa

5 
500 21

31.350 7.890

Liquide middelen 6 41.923 50.825

132.528 58.715
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31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 7 21.451 -21.964

Voorzieningen
Overige voorzieningen 8 10.000 -

Kortlopende schulden
Onderhandse leningen 9 40.000 -
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

10 
49.303 15.511

Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

11 
4.540 1.418

Onderhanden projecten 12 - 59.017
Overige schulden 13 7.234 4.733

101.077 80.679

132.528 58.715
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ € € €

Nettobaten 14 216.569 292.511
Wijziging in onderhanden projecten 117.617 -59.017

Projectopbrengsten 334.186 233.494

Inkoopwaarde van de baten 15 - -2.966
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

16 
-193.860 -162.156

Brutowinst 140.326 68.372

Overige opbrengsten 17 1.000 12.314

Brutomarge 141.326 80.686

Lasten
Lonen 18 61.521 48.886
Sociale lasten 19 7.584 6.608
Pensioenlasten 20 - 394
Overige lasten 21 28.503 31.369

Totaal van som der kosten 97.608 87.257

Totaal van bedrijfsresultaat 43.718 -6.571

Rentelasten en soortgelijke kosten 22 -303 -218

Totaal van netto resultaat 43.415 -6.789
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten
Saldo van baten en lasten 43.718 -6.571

Aanpassingen voor
Toename (afname) van de voorzienin-
gen 10.000 -
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van onderhanden
projecten 2  -58.600 -
Mutatie vorderingen -23.460 52.725
Toename (afname) van overige schul-
den 20.398 -10.583

-61.662 42.142

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties -7.944 35.571

Betaalde interest 22  -303 -218

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten -8.247 35.353

Totaal  van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten
Ontvangsten uit hoofde van vervreem-
ding van financiële vaste activa -655 3.025

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen -8.902 38.378

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 50.825 12.447
Toename (afname) van geldmiddelen -8.902 38.378

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 41.923 50.825
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Technotrend is feitelijk en statutair gevestigd op Utrechtseweg 9, 3704 HA te Zeist en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30197432.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Technotrend bestaan voornamelijk uit:

Informatieverschaffing over schattingen

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.
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GRONDSLAGEN

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Technotrend in deze situatie geheel of gedeeltelijk
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd
tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per
balansdatum.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en
overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden
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aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden
deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen
sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het
resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de
eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld, wordt het toerekenbare resultaat zo goed mogelijk ingeschat.De projectkosten
omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel
aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten
en kosten verwerkt in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.
De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van
het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke
verkoopovereenkomst is afgesloten.

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de
vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

De in het boekjaar bestede kosten, verhoogd met de wijziging in het boekjaar van de tot en met het
boekjaar verantwoorde winst, worden als opbrengsten in de staat van baten en lasten verwerkt in de post
netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog niet is voltooid.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

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.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
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Kortlopende schulden

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

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.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

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.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-
en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt
toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra Stichting Technotrend het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Overige vorderingen

Waarborgsommen 655 -

Vlottende activa

2  Onderhanden projecten

Te ontvangen subsidies 58.600 -

3  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 17.278 4.545

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 13.572 3.324

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 500 21

6  Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 41.923 50.825

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige
liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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PASSIVA 

2019 2018
€ €

7  Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari -21.964 -15.175
Resultaatbestemming boekjaar 43.415 -6.789

Stand per 31 december 21.451 -21.964

Voorzieningen

8  Overige voorzieningen

Overige voorziening

Stand per 1 januari - -
Dotatie ten laste van resultaat 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

Eind 2019 is er geschil met WePayPeople N.V. ontstaan over een contract met een medewerker. Voor
de te verwachte financiële gevolgen is een voorziening opgenomen. 

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

9  Onderhandse leningen

JMA B.V. 10.000 -
P. van der Hofstad 30.000 -

40.000 -

Beide leningen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Er mag boetevrij worden afgelost.
Er zijn geen zekerheden overeengekomen. 
Het rentepercentage bedraagt 5%.

10  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 49.303 15.511

11  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.752 630
Pensioenen 788 788

4.540 1.418

12  Onderhanden projecten

Vooruitontvangen subsidies - 59.017
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

13  Overige schulden

Nettolonen 1.871 -
Accountantskosten 2.200 1.200
Nog te betalen kosten 138 -
Teveel ontvangen huur 3.025 3.025
Waarborgsommen huurders - 508

7.234 4.733

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 mei 2020 17



Stichting Technotrend
Zeist

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
14  Nettobaten

Opbrengsten advies 150.129 158.096
Opbrengsten subsidie 66.440 109.043
Opbrengsten educatie - 25.372

216.569 292.511

15  Inkoopwaarde baten

Reiskosten - 2.966

16  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk 193.860 162.156

17  Overige opbrengsten

Huurontvangsten 1.000 12.314

18  Lonen

Brutolonen en -salarissen 40.694 37.259
Uitzendkrachten 20.827 15.933

61.521 53.192
Ziektewet uitkering - -4.306

61.521 48.886

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 2,49
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 1,23

19  Sociale lasten

Sociale lasten 7.584 6.608

20  Pensioenlasten

Pensioenlasten - 394

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 mei 2020 18



Stichting Technotrend
Zeist

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
21  Overige lasten

Overige personeelsbeloningen 2.304 400
Huisvestingskosten 7.128 17.863
Verkoopkosten 787 1.626
Kantoorkosten 2.953 1.788
Algemene kosten 15.331 9.692

28.503 31.369

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 882 336
Reiskostenvergoeding 1.422 64

2.304 400

Huisvestingskosten

Betaalde huur 6.000 10.339
Schoonmaakkosten 1.128 2.824
Servicekosten - 4.700

7.128 17.863

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 361
Representatiekosten 787 1.265

787 1.626

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 873 706
Porti 341 -
Telefoonkosten 633 613
Kosten automatisering 1.106 469

2.953 1.788

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 300 -
Assurantiepremie 425 203
Accountantskosten 3.285 2.090
Kosten loonadministratie 1.048 2.103
Administratiekosten 2.731 1.520
Notariskosten 281 -
Advieskosten - 3.330
Boetes omzetbelasting - 93
Kosten naheffing omzetbelasting 50 357
Dotatie overige voorziening 10.000 -
Overige algemene kosten 1.541 -4
Correcties 2018 -4.330 -

15.331 9.692
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Stichting Technotrend
Zeist

Financiële baten en lasten

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
22  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 239 218
Overige rentelasten 64 -

303 218

Zeist, 18 mei 2020

Stichting Technotrend

M.H.L. Reichwein R.J. van der Westen J.A. Hoving
Bestuurder Bestuurder Bestuurder
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