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Starters4Communities B.V.

Orteliuskade 15-3

1057AB Amsterdam

Amsterdam, 26 november 2019

Betreft: opdrachtbevestiging

Geachte directie,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Met vriendelijke groet,

Peer-groep

O.F. Reuchlin

Directeur

Peer-groep 020 30 90 399 btw NL8539.95.977.B01

Baarsjesweg 224, info@peer-groep.nl iban NL12TRIO 0784 9292 54

1058 AA  Amsterdam peer-groep.nl kvk 60642467

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Starters4Communities B.V. 

bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met 

toelichting samengesteld.

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.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.



Algemeen

Algemeen

Activiteiten

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW.

De activiteiten van Starters4Communities B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan

voornamelijk uit: 

- het vergroten van de impact, het bereik van de duurzaamheid van bewonersinitiatieven en startende sociale 

ondernemingen

- het begeleiden, opleiden en ondersteunen van starters op de arbeidsmarkt

- het faciliteren van sociaal ondernemen
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FISCALE POSITIE

Berekening belastbaar resultaat

€ €

Resultaat voor belastingen -40.174

Fiscale verschillen:

 Correctie ontvangen WAZO uitkering 6.058

Niet aftrekbare kosten

  Representatie 26,5% van € 37 9

  Congressen, seminars en studiereizen 26,5% van € 79 20

  Niet aftrekbare boetes 17

46

Belastbaar bedrag 2018 -34.070

Over het negatieve belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Het verlies wordt

toegevoegd aan de verrekenbare verliezen.

Nog te verrekenen verliezen

jaar Beginstand Toevoeging verrekend Eind

2018 34.070 34.070

2017 6.058 1.075 4.983

- 40.128 1.075 39.053

Ondertekening:

Getekend te Amsterdam op 26 november 2019.

Hoogachtend,

O.F. Reuchlin

PeerAdministratie

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 is nihil. Dit bedrag is als volgt berekend:

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2018.

2018
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- 7 -



BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 881 -

881 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 18.963 20.718

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.663 1.448

Overige vorderingen en overlopende

activa

9.000 80

29.626 22.246

Liquide middelen 26.609 73.779

57.116 96.025

31 december 2018 31 december 2017
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€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal 1.000 1.000

Overige reserves -39.710 252

-38.710 1.252

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 12.960 14.162

Schulden aan participanten en op maatschappijen

waarin wordt deelgenomen

7.802 3.749

Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.134 5.894

Overige schulden en overlopende passiva 59.930 70.968

95.826 94.773

57.116 96.025

31 december 2018 31 december 2017
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

€ € € €

Bruto bedrijfsresultaat

Omzet opdrachten 83.046 134.967

Omzet starters fee 58.695 45.382

Omzet crowdfunding 51.444 132.388

Omzet donaties 120.962 88.127

Omzet subsidies 140.611 73.577

454.758 474.441

Kostprijs van de omzet 282.527 384.756

172.231 89.685

Overige opbrengsten - 5

Kosten

Lonen en salarissen 137.669 46.743

Sociale lasten 17.218 3.472

Afschrijvingen en overige 

waardeveranderingen

169 -

Overige bedrijfskosten 57.085 46.263

212.141 96.478

Bedrijfsresultaat -39.910 -6.788

Financiële baten en lasten 264 701

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor belastingen

-40.174 -7.489

Vennootschapsbelasting -215 -1.448

Resultaat na belastingen -39.959 -6.041

Ondertekening directie voor akkoord

Amsterdam, ……………………………

M. Becher   

De opgemaakte jaarrekening is door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld op 

……………………………

2018 2017
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Bij de oproeping tot deze vergadering zijn de volgende te behandelen onderwerpen vermeld:

1. Opening

2. Vaststelling jaarrekening 2018

3. Décharge directie

4. Rondvraag

5. Sluiting

1. Opening

2. Vaststelling jaarrekening 2018

3. Décharge directie

Aan de directie wordt onder dankzegging décharge verleend voor het in 2018 gevoerde beheer.

4. Rondvraag

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.

5. Sluiting

Getekend te Amsterdam, ……………………………

M. Becher M. Becher

Voorzitter Notulist

Na schorsing van de vergadering, om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering goedgekeurd. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders

van de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starters4Communities B.V. 

gehouden op …………………………… ten kantore van de vennootschap.

De vergadering wordt geopend door de heer M. Becher, die aan de heer M. Becher verzoekt de notulen te houden.

Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen 

pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven. Rechtsgeldige besluiten 

kunnen mitsdien worden genomen.

Hierna constateert de voorzitter hoewel de vergadering niet is bijeengeroepen conform de wettelijke en statutaire 

voorschriften er toch geen beletselen aanwezig zijn om welk besluit dan ook wettig te nemen, aangezien het gehele 

aandelenkapitaal is vertegenwoordigd.

De jaarrekening 2018 wordt besproken en hierna met algemene stemmen vastgesteld. Het voorstel winstbestemming 

zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 wordt hiermee bekrachtigd. Het verlies ad. € 39.959 wordt in mindering 

gebracht op de overige reserves.


