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Starters4Communities B.V.
Orteliuskade 15-3
1057AB Amsterdam 
 

 

Rotterdam, 3 november 2021

 

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw onderneming. In dit rapport zijn de
balans per 31 december 2020, de winst-en-verliesrekening over 2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de
jaarrekening 2020.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Starters4Communities B.V. te Amsterdam samengesteld. De
jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk 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
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht
hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

 

Hoogachtend,

A2D Rotterdam B.V.
Rob Schipper
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1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.
 
De besloten vennootschap Starters4Communities B.V. heeft de volgende handelsnamen: Starters4Communities B.V..
De besloten vennootschap is gezeteld in Amsterdam.
De besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63805170.
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2020 na resultaatbestemming

Activa 31-12-2020 31-12-2019
 € € € €

Materiële vaste activa     
Overige materiële vaste activa 461  671  

  461  671

Vorderingen     
Vorderingen op handelsdebiteuren 73.058  15.294  
Overige vorderingen 27.433  34.363  

  100.491  49.657
     
Liquide middelen  990.647  76.191
     

Totaal activa  1.091.599  126.519

     

   

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

 € € € €

Eigen vermogen     
Gestort en opgevraagd kapitaal 1.000  1.000  
Winstreserve 4.936  -64.828  

  5.936  -63.828

Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 62.335  29.270  
Omzetbelasting 28.539  5.744  
Loonheffingen 11.811  5.181  
Kortlopende schulden
participanten/maatschappij waarin wordt
deelgenomen 0  7.742  
Overige kortlopende schulden 982.978  142.410  

  1.085.663  190.347

     

Totaal passiva  1.091.599  126.519

pagina: 2
KvK-nummer: 63805170

Jaarrekening 2020 van Starters4Communi�es B.V.



2.2 Winst-en-verliesrekening

 2020 2019
 € € € €
Opbrengsten     
Netto-omzet 912.695  501.192  

  912.695  501.192
     
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed
werk, e.d.     
Kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten 372.112  284.740  

 -372.112  -284.740
     

Brutomarge  540.583  216.452
     
Personeelskosten     
Lonen en salarissen 325.932  137.432  
Sociale lasten 61.178  19.033  
Overige personeelskosten 36.970  15.836  
Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies -5.318  -1.261  

  -418.762  -171.040
     
Afschrijvingen     
Overige materiële vaste activa 210  210  

  -210  -210
     
Overige bedrijfskosten     
Huisvestingskosten 10.020  9.919  
Verkoopkosten 2.168  33.518  
Overige kosten 39.531  26.631  

  -51.719  -70.068
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten -128  -253  

  -128  -253
     

Saldo winstberekening  69.764  -25.119
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BTW 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.

Algemene resultaatbepaling
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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van 
op reële waarde gewaardeerde:
-    vastgoedbeleggingen;
-    onder vlottende activa opgenomen effecten;
-    afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Materiële vaste activa
Overige 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.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop 
de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten,  van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques 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.
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2.3.3 Grondslagen voor de balanswaardering passiva

Eigen vermogen
Indien Starters4Communities B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in 
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen 
worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop 
ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. 
De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten 
laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

2.3.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto-omzet
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.

Verlenen van diensten
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.

Subsidies
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.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiele vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende 
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Lonen, salarissen en sociale lasten
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven 
over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en -
verliezen uit de incidentele verkoop van materi le vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten
De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten van uitgegeven leningen.

Financiële lasten
De rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten van ontvangen leningen.
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2.3.5 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Starters4Communities B.V., gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
- bewonersinitiatieven en startende ondernemingen - begeleiding, opleiden en ondersteunen van starters op de 
arbeidsmarkt - het faciliteren van sociaal ondernemen

Werknemers
Gemiddeld werkten er 9,00 werknemers in 2020, in 2019 waren dat er 4,00.

2.4 Verbonden partijen

2.4.1 Specificatie aandeelhouder(s)

Naam aandeelhouder M. Becher
   
M. Becher heeft geen schuld aan de vennootschap.  

M. Becher heeft geen vordering op de vennootschap.

2.5 Winstbestemming
Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 geheel ten gunste van de
overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.
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2.6 Toelichting balans activa

2.6.1 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa
 Kosten aanschaf Restwaarde 31-12-2020 31-12-2019

Inventaris 1.050 0 461 671

   461 671

2.6.2 Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

 
Nominale

waarde
31-12-2020 31-12-2019

Handelsdebiteuren 73.059 73.058 15.294

  73.058 15.294

Overige vorderingen
 31-12-2020 31-12-2019
Te ontvangen subsidies en donaties 19.500 32.000
Te ontvangen ziekengelduitkering 5.318 0
Vennootschapsbelasting 0 1.663
Waarborgsommen 1.480 700
Netto loon 722 0

Tussenrekening Boiling event 413 0

 27.433 34.363

2.6.3 Liquide middelen
 31-12-2020 31-12-2019
SNS Bank 700.000 0
Rabobank 210.003 125

Triodos Bank 80.644 76.066

 990.647 76.191

pagina: 7
KvK-nummer: 63805170

Jaarrekening 2020 van Starters4Communi�es B.V.



2.7 Toelichting balans passiva

2.7.1 Ondernemingsvermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
 31-12-2020 31-12-2019

Aandelen kapitaal 1.000 1.000

 1.000 1.000

Winstreserves
 31-12-2020 31-12-2019

Overige reserves 4.936 -64.828

 4.936 -64.828

Mutaties eigen vermogen

Mutaties winstreserve Waarde
Stand per 01-01-2020 -64.828
Resultaatbestemming 69.764

Stand per 31-12-2020 4.936

2.7.2 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 0 62.335 29.270

 0 62.335 29.270

Schuld omzetbelasting 31-12-2020 31-12-2019
Te betalen omzetbelasting 28.539 5.744

 28.539 5.744

Loonheffingen

 

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2020 31-12-2019

Te betalen loonheffing 0 11.811 5.181

 0 11.811 5.181
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Kortlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

 

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2020 31-12-2019

Rekening-courant aandeelhouder 0 0 7.742

 0 0 7.742

Overige kortlopende schulden

 

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2020 31-12-2019

Vooruitontvangen subsidies en donaties 0 938.735 95.000
Nog te ontvangen facturen 0 25.452 30.939
Te betalen vakantiegeld 0 16.213 5.689
Te betalen administratiekosten 0 2.500 2.500
Overige schulden 0 78 6.175
Te betalen netto loon 0 0 448

Tussenrekening Boiling Event 0 0 1.659

 0 982.978 142.410
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2.8 Toelichting winst-en-verliesrekening

2.8.1 Opbrengsten

Netto-omzet
 2020 2019
Omzet opdrachten 404.839 153.374
Omzet subsidies 258.277 153.475
Omzet donaties 96.700 42.751
Omzet starters fees 36.129 80.251

Omzet crowdfunding 116.750 71.341

 912.695 501.192

2.8.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
 2020 2019
Inhuur personeel coördinatie taken 235.299 143.307
Inhuur personeel workshops 61.697 68.377
Programma specifieke promotie 29.675 6.738
Catering en ruimtegebruik 18.357 10.783
Overige programmakosten 17.574 50.938
Onkostenvergoedingen deelnemers 7.505 0
Netwerkevenementen 150 2.542
Programma materialen 1.557 1.705
Reiskosten personeel workshops 298 0

Crowdfundbonus 0 350

 372.112 284.740

2.8.3 Personeelskosten

Lonen en salarissen
 2020 2019

Bruto loon 325.932 137.432

 325.932 137.432

Sociale lasten
 2020 2019

Sociale lasten 61.178 19.033

 61.178 19.033
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Overige personeelskosten
 2020 2019
Inhuur personeel 22.424 0
Reiskostenvergoedingen 6.756 14.334
Werkkostenregeling - vrije ruimte 5.484 0
Overige personeelskosten 2.306 302

Cursussen en opleidingen 0 1.200

 36.970 15.836

Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies
 2020 2019
Uitkering ziekteverzuimverzekering 5.318 0

Tegemoetkoming loondomein 0 1.261

 5.318 1.261

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

2.8.4 Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa
 2020 2019

Inventaris 210 210

 210 210

2.8.5 Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
 2020 2019

Huur 10.020 9.919

 10.020 9.919

Verkoopkosten
 2020 2019
Marketing- en communicatiekosten 3.314 22.069
Overige verkoopkosten 860 0
Representatiekosten 632 423
Reclame- en advertentiekosten 158 8.582
Sponsorkosten 0 398

Mutatie dubieuze debiteuren -2.796 2.046

 2.168 33.518

pagina: 11
KvK-nummer: 63805170

Jaarrekening 2020 van Starters4Communi�es B.V.



Overige kosten
 2020 2019
Assurantiepremies 13.391 2.846
Administratiekosten 8.342 7.667
Computer- en softwarekosten 8.059 7.638
Overige algemene kosten en niet aftrekbare BTW 6.255 200
Advieskosten 820 5.000
Kosten Exact Online 1.064 1.044
Contributies 545 72
Kantoorbenodigheden 295 172
Portikosten 12 8
Betalingsverschillen -4 -1
Drukwerk 1 817
Website en internet 0 757
Vakliteratuur 0 21

Bankkosten 751 390

 39.531 26.631

2.8.6 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten
 2020 2019

Rente belastingdienst 128 253

 128 253
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Ondertekening jaarrekening

Amsterdam, 03 november 2021 Handtekening
 

M. Becher  
Bestuurder (huidig) ..................
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