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Stichting Technotrend
Utrechtseweg 9
3704 HA  Zeist

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Technotrend, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 58.715 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -
6.789, samengesteld.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

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 2018 en de staat van baten
en lasten over 2018 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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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1.2 ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur bestaat uit M.H.L. Reichwein (penningmeester), R.J. van der Westen (secretaris), J.A.
Hoving (voorzitter) en K. Strijbis. 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 2017 is vastgesteld en onttrokken aan het
stichtingskapitaal.
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Realisatie
2018

Realisatie
2017 Mutatie

€ % € % € %

Nettobaten 292.511 125,3 372.981 100,5 -80.470 -21,6
Wijziging in onderhanden
projecten -59.017 -25,3 -1.735 -0,5 -57.282 -3.301,6

Projectopbrengsten 233.494 100,0 371.246 100,0 -137.752 -37,1

Inkoopwaarde van de baten -2.966 -1,3 -1.190 -0,3 -1.776 -149,2
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten -162.156 -69,4 -423.899 -114,2 261.743 61,7

Brutowinst 68.372 29,3 -53.843 -14,5 122.215 227,0

Overige opbrengsten 12.314 5,3 16.907 4,6 -4.593 -27,2

Brutomarge 80.686 34,6 -36.936 -9,9 117.622 318,4

Lonen en salarissen 48.886 20,9 - - 48.886 -

Sociale lasten 6.608 2,8 - - 6.608 -

Pensioenlasten 394 0,2 - - 394 -

Overige personeelskosten 400 0,2 773 0,2 -373 -48,3

Huisvestingskosten 17.863 7,7 14.813 4,0 3.050 20,6

Verkoopkosten 1.626 0,7 1.528 0,4 98 6,4

Kantoorkosten 1.788 0,8 2.523 0,7 -735 -29,1

Algemene kosten 9.692 4,2 2.565 0,7 7.127 277,9

Som der lasten 87.257 37,5 22.202 6,0 65.055 293,0

Saldo van baten en lasten -6.571 -2,9 -59.138 -15,9 52.567 88,9

Financiële baten en lasten -218 -0,1 -224 -0,1 6 2,7

Saldo van baten en lasten -6.789 -3,0 -59.362 -16,0 52.573 88,6
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 7.890 60.615
Liquide middelen 50.825 12.447

58.715 73.062

Kortlopende schulden -80.679 -91.262

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
-21.964 -18.200

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa - 3.025

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -21.964 -15.175

Financiering

Stichtingsvermogen -21.964 -15.175
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2. JAARREKENING
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 1 - 3.025

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 2 4.545 39.810
Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen

3 
3.324 20.805

Overige vorderingen en overlopende
activa

4 
21 -

7.890 60.615

Liquide middelen 5 50.825 12.447

58.715 76.087
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31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 6 -21.964 -15.175

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 7 15.511 41.986
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

8 
1.418 -

Onderhanden projecten 9 59.017 -
Overige schulden 10 4.733 49.276

80.679 91.262

58.715 76.087
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ € € €

Nettobaten 11 292.511 372.981
Wijziging in onderhanden projecten -59.017 -1.735

Projectopbrengsten 233.494 371.246

Inkoopwaarde van de baten 12 -2.966 -1.190
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

13 
-162.156 -423.899

Brutowinst 68.372 -53.843

Overige opbrengsten 14 12.314 16.907

Brutomarge 80.686 -36.936

Lasten
Lonen en salarissen 15 48.886 -
Sociale lasten 16 6.608 -
Pensioenlasten 17 394 -
Overige lasten 18 31.369 22.202

Som der lasten 87.257 22.202

Saldo van baten en lasten -6.571 -59.138

Rentelasten en soortgelijke kosten 19 -218 -224

Saldo van baten en lasten -6.789 -59.362
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten -6.571 -59.138

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 52.725 -3.762
Kortlopende schulden (exclusief banken) -10.583 -64.225

42.142 -67.987

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 35.571 -127.125

Betaalde interest -218 -224

Kasstroom uit operationele activiteiten 35.353 -127.349

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen financiële vaste activa 3.025 -

Mutatie geldmiddelen 38.378 -127.349

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 12.447 139.796
Mutaties in boekjaar 38.378 -127.349

Stand per eind boekjaar 50.825 12.447
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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 het in aanraking brengen van
schoolkinderen met techniek en het bevorderen van schoolkeuzen van deze kinderen in de richting van
technische beroepen. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van een
circulaire economie. 

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
met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van
het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als
bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale
waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine
rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Financiële vaste activa

Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Eventuele goodwill die is
betaald wordt verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de deelneming.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede de overige vorderingen worden opgenomen
tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of
lagere marktwaarde per balansdatum.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 juli 2019 12



Stichting Technotrend
Zeist

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 ingeschat wordt geen winst toegerekend. 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.

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.

Pensioenlasten

Stichting Technotrend heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

1  Overige vorderingen

Waarborgsommen - 3.025

Vlottende activa

2  Debiteuren

Debiteuren 4.545 31.470
Nog te factureren - 8.340

4.545 39.810

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.324 20.805

4  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 21 -

5  Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 50.825 12.030
Rabobank spaarrekening - 417

50.825 12.447

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2018 aanwezige
liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 juli 2019 15



Stichting Technotrend
Zeist

PASSIVA 

2018 2017
€ €

6  Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari -15.175 44.187
Resultaatbestemming boekjaar -6.789 -59.362

Stand per 31 december -21.964 -15.175

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

7  Schulden aan leveranciers

Crediteuren 15.511 41.986

8  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 630 -
Pensioenen 788 -

1.418 -

9  Onderhanden projecten

Vooruitontvangen subsidies 59.017 -

10  Overige schulden

Accountantskosten 1.200 1.200
Vooruitontvangen huur - 637
Nog te betalen kosten - 46.713
Teveel ontvangen huur 3.025 -
Waarborgsommen huurders 508 726

4.733 49.276

Waarborgsommen huurders
Grootjans Energy Consulting 121 121
t Lam Energyconsult 121 121
Elephant Ears - 218
Soft Commodities BV 266 266

Totaal 508 726
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2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €
11  Nettobaten

Opbrengsten advies 158.096 132.857
Opbrengsten subsidie 109.043 124.890
Opbrengsten educatie 25.372 115.234

292.511 372.981

12  Inkoopwaarde baten

Reiskosten 2.966 1.190

13  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk 162.156 423.899

14  Overige opbrengsten

Huurontvangsten 12.314 16.907

15  Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 37.259 -
Uitzendkrachten 15.933 -

53.192 -
Ziektewet uitkering -4.306 -

48.886 -

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 1,22

16  Sociale lasten

Sociale lasten 6.608 -

17  Pensioenlasten

Pensioenlasten 394 -
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Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €
18  Overige lasten

Overige personeelskosten 400 773
Huisvestingskosten 17.863 14.813
Verkoopkosten 1.626 1.528
Kantoorkosten 1.788 2.523
Algemene kosten 9.692 2.565

31.369 22.202

Overige personeelskosten

Kantinekosten 336 347
Reiskostenvergoeding 64 426

400 773

Huisvestingskosten

Betaalde huur 10.339 9.334
Schoonmaakkosten 2.824 2.346
Servicekosten 4.700 3.133

17.863 14.813

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 361 1.197
Representatiekosten 1.265 331

1.626 1.528

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 706 1.088
Telefoonkosten 613 1.120
Vakliteratuur - 33
Kosten automatisering 469 257
Overige kantoorkosten - 25

1.788 2.523

Algemene kosten

Assurantiepremie 203 249
Accountantskosten 2.090 2.080
Kosten loonadministratie 2.103 -
Administratiekosten 1.520 -
Advieskosten 3.330 236
Boetes omzetbelasting 93 -
Kosten naheffing omzetbelasting 357 -
Overige algemene kosten -4 -

9.692 2.565
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€ €
19  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 218 224

Zeist, 19 juli 2019

Stichting Technotrend

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

K. Strijbis W.F.J.M. Nooijen P.G. van der Hofstad
Bestuurder Gevolmachtigden Gevolmachtigden
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