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DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS

IBAN: NL45INGB0003241435
BIC:    INGBNL2A

Kamer van Koophandel nummer 27154772
BTW nr. NL.8039.29.857.B.01

RAAD Nootdorp

Laan van Floris de Vijfde 28

2631 WL Nootdorp

Telefoon 015 3105100

RAAD Maasland

Maria Rutgersstraat 32

3141 XS  Maassluis

Website: www.raadnootdorp.nl

Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid
t.a.v. het bestuur
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL  DEN HAAG

Nootdorp, 4 mei 2021 Betreft: jaarrekening 2020

Geachte bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Uw verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid

Met vriendelijke groet,

P.J. Schingenga
RAAD Administratie Consultant

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

Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening die 
voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de 
jaarrekening. 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting ECHO, Expertisecentrum 
Diversiteitsbeleid te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening 
over 2020 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor deze opdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij u.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw Stichting.

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.
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1.2  Algemeen

Inschrijving

Doelstelling

Bestuur

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41187030.

Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij naar het bestuursverslag, die aansluit bij de bespreking 
van de jaarrekening.

De doelstelling van Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid wordt als volgt omschreven:
Belangenverenigingen voor specifieke groepen
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Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid te Den Haag

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]
Inventaris 4.588 6.194

4.588 6.194

Vlottende activa

Vorderingen [3]
Handelsdebiteuren 141.849 128.171

Overige vorderingen 13.261 13.333
155.110 141.504

Liquide middelen [4] 180.998 91.257

Totaal activazijde 340.696 238.955

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid te Den Haag

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [5]
Overige reserves 27.319 19.307

27.319 19.307

Kortlopende schulden [6]
Handelscrediteuren 10.666 12.191

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 140.215 127.919

Overlopende passiva 162.496 79.538
313.377 219.648

Totaal passivazijde 340.696 238.955

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Netto-omzet / ontvangen subsidies [7] 634.229 771.117

Mutatie onderhanden werk [8] -71.429 25.514
562.800 796.631

Inkoopw. van de omzet / onk. subsidies [9] 155.511 433.866

Bruto bedrijfsresultaat 407.289 362.765

Lonen en salarissen [10] 271.824 231.200

Sociale lasten [11] 46.585 37.165

Pensioenlasten [12] 22.200 15.000

Afschrijvingen materiële vaste activa [13] 1.606 1.357

Overige personeelskosten [14] 2.243 3.550

Huisvestingskosten [15] 20.445 21.058

Exploitatiekosten [16] - 941

Verkoopkosten [17] 1.744 1.127

Autokosten [18] 1.218 355

Kantoorkosten [19] 10.066 8.117

Algemene kosten [20] 20.562 27.173

Som der kosten 398.493 347.043

Bedrijfsresultaat 8.796 15.722

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [21] 8 11

Rentelasten en soortgelijke kosten [22] -792 -921

Som der financiële baten en lasten -784 -910

Resultaat 8.012 14.812

2020 2019
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Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Onderhanden projecten

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk 
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41187030.

In de onderhanden projecten zijn ook de nog te factueren inkomsten verwerkt.
Onderhanden projecten waarvan het totale saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de 
vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het totale saldo een creditstand vertoont, worden 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

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.

 - 9 -



 

 

Stichting ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid te Den Haag

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een 
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden 
de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de 
kostprijs van de omzet.

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.

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.

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 opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen 
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 
jaar.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het 
moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van 
bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over 
terreinen wordt niet afgeschreven. 

De stichting heeft de verwachte nog te storten bedragen als last verantwoord. De Stichting is bezig om de 
verschuldigde pensioenpremies in kaart te brengen en waar nodig af te storten. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening.

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. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris
€

Aanschafwaarde 8.029

Cumulatieve afschrijvingen -1.835

Boekwaarde per 1 januari 6.194

Afschrijvingen -1.606

Mutaties 2020 -1.606

Aanschafwaarde 8.029

Cumulatieve afschrijvingen -3.441

Boekwaarde per 31 december 4.588

Inventaris 20 %

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen  [3]

Handelsdebiteuren

Debiteuren 141.849 128.171

Overige vorderingen
13.261 13.333

Liquide middelen  [4]
180.998 91.257

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

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [5]

2020 2019
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 19.307 4.495

Uit voorstel resultaatbestemming 8.012 14.812

Stand per 31 december 27.319 19.307

KORTLOPENDE SCHULDEN  [6]

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 10.666 12.191

Belastingen en premies sociale verzekeringen
140.215 127.919

Omzetbelasting
31.024 21.074
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Loonheffing
9.798 30.225

Premies pensioen

Pensioenen 99.393 76.620

Overlopende passiva
Overlopende passiva 7.681 3.723

Overlopende projecten 113.429 42.000

Reservering vakantiegeld 13.581 10.684

Reservering vakantiedagen 27.805 23.131
162.496 79.538

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
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