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Berlicum, 22 februari 2022                    Referentie: 11991-21

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Xtress v.o.f.

G.A.M. van Helvoirt

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

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. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening 

toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Spot On Stories 

te 's-Hertogenbosch samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van 

de stichting verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

stichting.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke 

tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte van 10 januari 2019 werd Stichting Spot On Stories per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73649279.

- het (doen) van onderzoeksjournalistiek om verbanden en situaties met een maatschappelijk 

  belang bloot te leggen, waarbij de focus in het bijzonder op de provincie Brabant ligt, dit in de 

ruimste

  zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het (doen) verrichten van journalistiek onderzoek;

- het (doen) organiseren van lezingen, activiteiten en/of bijeenkomsten;

- het (doen) verstrekken en/of publiceren van de door de stichting behaalde onderzoeksresultaten;

- het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door de

  gebruikmaking van de beschikbare vormen van media;

- samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;

- het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

  verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst

  kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De doelstelling van Stichting Spot On Stories wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- mevrouw B.M. Looijse, penningmeester

- de heer M. Smit, voorzitter 

Het bestuur van Stichting Spot On Stories bestaat op dit moment uit:

- de heer T.T.G. van der Valk, secretaris
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [1] 2.079 34.169

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[2]

6.533 9.170

Overige vorderingen en overlopende 

activa
[3]

- 6.310

8.612 49.649

Liquide middelen [4] 70.534 52.645

Totaal activazijde 79.146 102.294

31 december 2021 31 december 2020
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve [5] -399 5.988

-399 5.988

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren [6] 1.832 33.948

Overige schulden en overlopende 

passiva
[7]

77.713 62.358

79.545 96.306

Totaal passivazijde 79.146 102.294

31 december 2021 31 december 2020
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2.2  Staat van baten en lasten over 2021

€ € € €

Netto-omzet [8] 14.823 61.679

Mutatie onderhanden werk [9] 106.640 128.590

121.463 190.269

Inkoopwaarde van de omzet [10] 126.395 173.406

Bruto bedrijfsresultaat -4.932 16.863

Overige bedrijfskosten [11] 1.271 25.602

Som der kosten 1.271 25.602

Bedrijfsresultaat -6.203 -8.739

Rentelasten en soortgelijke kosten [12] -184 -157

Som der financiële baten en lasten -184 -157

Resultaat -6.387 -8.896

2021 2020
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

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.

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.

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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de 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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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. 

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

betrekking hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten.

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's 

met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

 - 8 -



Stichting Spot On Stories te 's-Hertogenbosch

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren  [1]

Nominale waarde 2.079 34.169

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [2]

Omzetbelasting 6.533 9.170

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa  [3]

Nog te ontvangen subsidiegelden - 6.310

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen  [4]

NL50 RABO 0336 9696 86 70.534 52.645

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

2021 2020

€ €

Algemene reserves  [5]

Stand per 1 januari 5.988 14.884

Uit voorstel resultaatbestemming -6.387 -8.896

Stand per 31 december -399 5.988

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren  [6]

Nominale waarde 1.832 33.948

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden en overlopende passiva  [7]

Kosten research 6.228 4.000

Accountantskosten 700 700

Vooruitontvangen subsidiegelden 70.785 57.658

77.713 62.358
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Netto-omzet  [8]

Omzet hoog 14.823 39.679

Mutatie Vooruitgefactureerde omzet - 22.000

14.823 61.679

Ontvangen subsidiegelden  [9]

Stimuleringsfonds voor de journalistiek 106.640 128.590

Inkoopwaarde van de omzet  [10]

Kosten research 119.133 161.721

10 Procent 7.262 11.685

126.395 173.406

Overige bedrijfskosten  [11]

Algemene kosten 1.271 25.602

Algemene kosten

Accountantskosten 650 665

Overige algemene kosten 621 24.937

1.271 25.602

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Banken 184 157

's-Hertogenbosch, 

Stichting Spot On Stories

M. Smit T.T.G. van der Valk

Voorzitter Secretaris

B.M. Looijse

Penningmeester
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