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ACCOUNTANTSVERSLAG



Countus accountants + adviseurs b.v.
Afdeling accountancy
Monitorweg 55
1322 BK  Almere

Postbus 60015
1320 AA  Almere

Telefoon +31 36 54 062 00
Website www.countus.nl
E-mail info@countus.nl

K.v.K. nr. 05059718
Beconnr. 499456

Aan het bestuur van
Stichting Elance  
Peter Martensstraat 14  
1087 NA  Amsterdam

Plaats : Almere
Datum : 24 juni 2020
Ons kenmerk : 8018938
Contactpersoon : F. van Dongen

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin de balans met tellingen van
€ 542.374 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 98.625, zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Elance te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten lasten over
2019 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 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Elance. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3                Algemeen

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de volgende bestuursleden:
- Mevrouw M. Yildiz (voorzitter);
- Mevrouw G. Ates - Unluturk (penningmeester);
- Mevrouw M. Tap (bestuurslid).

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 2 juni 2010 verleden voor notaris is opgericht de stichting Stichting Elance. De activiteiten
worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Elance.

3.3                Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening over 2018 welke door Zweers Wijbenga Administratie-
Belastingadviseurs opgesteld. In verband met de vergelijkbaarheid van de cijfers is de presentatie aangepast
aan de door ons gevoerde wijze van rapporteren. 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Countus accountants + adviseurs b.v.

C.J. Swaan 
Registeraccountant              

Countus accountants + adviseurs b.v.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING



1                Balans per 31 december 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris - 12.480

Financiële vaste activa  (2)

Andere deelnemingen 100.000 -

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Debiteuren - 45.820
Overige vorderingen en overlopende activa 250.113 38.274

250.113 84.094

Liquide middelen  (4) 192.261 230.988

 542.374 327.562

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Continuïteitsreserve 159.414 60.789
Bestemmingsreserves 50.000 50.000

209.414 110.789

Kortlopende schulden  (6)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 22.471
Overlopende passiva 332.960 194.302

332.960 216.773

 542.374 327.562

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening 2019
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 6 -

___________________________________________________________________________________________________________



2                Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Baten projecten  (7) 910.370 633.707

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Directe kosten aan projecten  (8) 771.470 664.977

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (9) 37.156 30.339
Afschrijvingen  (10) 208 197
Overige bedrijfslasten  (11) 2.889 2.769

40.253 33.305

Saldo voor financiële baten en lasten 98.647 -64.575
Financiële baten en lasten  (12) -22 -12

Saldo 98.625 -64.587

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 98.625 -14.587
Bestemmingsreserves - -50.000

98.625 -64.587

Stichting Elance te Amsterdam
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Elance bestaan voornamelijk uit het gezamenlijk ontwikkelen, faciliteren en
begeleiden van de door vrouwen en jongeren gewenste activiteiten op economisch, sociaal, cultureel, educatief
en artistiek gebied.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Elance (geregistreerd onder KvK-nummer 50107364) is feitelijk gevestigd op Peter Martensstraat 14 te
Amsterdam.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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.

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden
opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Vorderingen

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

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.

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de verkregen subsidies en donaties enerzijds, en anderzijds
de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.

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.

Stichting Elance te Amsterdam
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4                Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 22.457
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.977

12.480

Mutaties 
Desinvesteringen -22.457
Afschrijving desinvesteringen 14.585
Afschrijvingen -4.608

-12.480

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

Boekwaarde per 31 december 2019 -

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Financiële vaste activa

Andere deelnemingen

2019

€

2018

€

Elance B.V.

Stand per 1 januari - -
Investeringen 100.000 -

Stand per 31 december 100.000 -

Dit betreft een 99,99% belang in Elance B.V. De stichting heeft 100% (100.000 aandelen) van het cumulatief
preferente aandelenkapitaal in haar bezit. 100% (100 aandelen) van het gewone aandelenkapitaal zijn in het
bezit van een derde. Aangezien de Stichting geen meerderheid van het stemrecht en invloed van betekenis
heeft wordt het belang gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de nominale waarde van de cumulatief
preferente aandelen wordt indien het resultaat het toelaat een percentage van 3% uitgekeerd.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Debiteuren - 45.820

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 227.135 38.274
Overlopende activa 22.978 -

250.113 38.274

Overige vorderingen

Nog te vorderen Oranje Fonds "Groeiprogramma" 5% - 5.000
Nog te vorderen Oranje Fonds "Strong girls" 25% - 14.375
Nog te vorderen VSB Fonds inzake Maatjesproject - 10.000
Nog te vorderen SGY Zuid Oost (5%) - 1.250
Nog te vorderen Stichting Sociaal Initiatief XL - 5.000
Vooruibetaald personeelsuitje - 2.294
Verschotten - 130
Waarborgsom huur - 225
Nog te ontvangen subsidies diverse projecten 227.135 -

227.135 38.274

Stichting Elance te Amsterdam
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Nog te versturen facturen 22.978 -

4. Liquide middelen

Rabobank spaarrekening 118.957 218.948
Rabobank betaalrekening 73.304 11.958
Kas - 82

192.261 230.988

De liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Stichting Elance te Amsterdam
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

5. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 159.414 60.789
Bestemmingsreserves 50.000 50.000

209.414 110.789

2019

€

2018

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 60.789 75.376
Resultaatbestemming 98.625 -14.587

Stand per 31 december 159.414 60.789

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 50.000 100.000
Resultaatbestemming - -50.000

Stand per 31 december 50.000 50.000

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 12.762
Pensioenen - 9.709

- 22.471

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.000 9.988
Rente- en bankkosten - 20
Nettoloon - 2.653
Te betalen personeelskosten - 110.630
Oranje Fonds "Groeiprogramma" - 12.500
Gemeente Amsterdam Strong Girls Young - 16.667
Vooruitontvangen subsidies diverse projecten 28.000 -
Te betalen projectkosten - 38.494
Te betalen declaraties - 3.350
Nog te ontvangen facturen 300.960 -

332.960 194.302

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Er is een huurovereenkomst aangegaan voor een pand aan de Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30 te
Amsterdam. De overeenkomst loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2023. Daarna wordt de overeenkomst
stilzwijgend verlengd met 5 jaar. De huurprijs bedraagt op jaarbasis circa € 15.000.

Stichting Elance te Amsterdam
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
7. Baten projecten

Opbrengst subsidies projecten 848.288 632.698
Opbrengst subsidies 15.712 1.009
Opbrengst subsidies voorgaande jaren 46.370 -

910.370 633.707

Besteed aan de doelstellingen

8. Directe kosten aan projecten

Projectcoördinatie 136.351 367.599
Reiskosten 1.886 6.086
Activiteiten 9.153 25.871
Personeel 225.000 204.527
Huisvesting 16.500 18.146
Algemeen 37.500 38.786
Afschrijving 4.400 3.744
Overige lasten 350 218
Uitbesteding uitvoering projecten 450.960 -
Vrijval nog te betalen projectkosten voorgaande jaren -110.630 -

771.470 664.977

9. Personeelslasten

Lonen en salarissen 194.988 163.028
Sociale lasten 35.948 30.369
Pensioenlasten 10.982 16.614
Overige personeelslasten -204.762 -179.672

37.156 30.339

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoedingen 6.806 684
Scholingskosten 3.060 4.893
Kantinekosten 1.723 2.298
Vergoeding vrijwilligers 8.575 15.490
Overige personeelskosten 74 1.490

20.238 24.855
Doorbelastingen aan projecten -225.000 -204.527

-204.762 -179.672

10. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 4.608 3.941

4.608 3.941
Doorbelastingen aan projecten -4.400 -3.744

208 197

Stichting Elance te Amsterdam
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
11. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 798 955
Kantoorlasten 723 492
Verkooplasten 230 321
Algemene lasten 1.138 1.001

2.889 2.769

Huisvestingslasten

Huur 16.606 14.978
Overige huisvestingslasten 692 4.123

17.298 19.101
Doorbelastingen aan projecten -16.500 -18.146

798 955

Kantoorlasten

Kantoorkosten - 2.448
Drukwerk 2.702 6.197
Vakliteratuur - 320
Kantoorbenodigdheden 770 -
Systeemonderhoud 793 2.039
Communicatiekosten 3.208 3.024
Doorbelastingen aan projecten -6.750 -13.536

723 492

Verkooplasten

Representatiekosten 2.730 4.321
Doorbelastingen aan projecten -2.500 -4.000

230 321

Algemene lasten

Accountantslasten 20.061 2.420
Administratielasten 7.654 16.908
Advieslasten - 495
Verzekeringen 1.262 634
Overige algemene lasten 411 1.794

29.388 22.251
Doorbelastingen aan projecten -28.250 -21.250

1.138 1.001

Stichting Elance te Amsterdam
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
12. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 23
Rentelasten en soortgelijke lasten -22 -35

-22 -12

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten - 23

Rentelasten en soortgelijke lasten

Provisie en bankkosten bank -372 -253
Doorbelastingen aan projecten 350 218

-22 -35

6                Overige toelichting

Bestemming van de winst 2019

Het resultaat is niet verdeeld maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 24 juni 2020

Mevrouw M. Yildiz (voorzitter) Mevrouw G. Ates - Unluturk (penningmeester) 

Stichting Elance te Amsterdam
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