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Stichting EuroBSDcon

T.a.v. het bestuur

Ringveste  1

3992 DD  HOUTEN

Houten, 14 juni 2021

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

De organisatie is als stichting op 29 december 2011 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het organiseren van conferenties, festivals en lezingen op het gebied van computertechnologie en de maatschappij.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 54254515 en is 

statutair gevestigd te Houten.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting EuroBSDcon 

gevestigd aan de Ringveste  1 te Houten.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurde stichting.
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer P. de Weerd

Secretaris: de heer R.C. Ladan

Penningmeester: de heer K. Provost

Hoogachtend,

MKB assist

A.F.W. van der Weijden RBc

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

statutair gevestigd te Houten.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Kantoor Utrecht en is daar bekend onder het 

fiscale nummer 851229797.
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep

geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het

opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting EuroBSDcon te Houten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019

met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening

overeenkwam met onze kennis van Stichting EuroBSDcon. 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.
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Houten, 14 juni 2021

MKB assist

A.F.W. van der Weijden RBc

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2019 31-12-2018

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 85.025 97.486 

Vorderingen en overlopende activa 4.282 7.710 

Kortlopende schulden en overlopende passiva -2.206 -3.054 

Werkkapitaal 87.101 102.142 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 87.101 102.142 

87.101 102.142 

2019

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 848 

Afname vorderingen en overlopende activa -3.428 

Afname liquide middelen -12.461 

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2019 gedaald met € 15.041 ten opzichte van 2018, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Afname liquide middelen -12.461 

-15.041 

De liquide middelen zijn in 2019 gedaald met € 12.461 ten opzichte van 2018.
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Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Vorderingen op handelsdebiteuren - 7.416 

Belastingen en sociale lasten - 294 

Overlopende activa 4.282 - 

4.282 7.710 

Liquide middelen 2 85.025 97.486 

89.307 105.196 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2019

66



 

Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 87.101 102.142 

87.101 102.142 

4

Belastingen en sociale lasten 684 - 

Overlopende passiva 1.522 3.054 

2.206 3.054 

89.307 105.196 

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva

77



 

Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

Toelichting 2019 2018

Baten 5 135.251 79.903 

Directe lasten 6 -147.299 -48.520 

Baten -/- directe lasten -12.048 31.383 

Overige bedrijfskosten: 7

Administratie- en advieskosten 2.013 1.893 

Kantoorkosten 581 629 

Verkoopkosten - 3.887 

Algemene kosten 399 502 

Som der exploitatielasten 2.993 6.911 

Exploitatieresultaat -15.041 24.472 

Resultaat -15.041 24.472 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019

8



 

Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting EuroBSDcon

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Houten

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

54254515

Activiteiten

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 8230 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het organiseren van conferenties, festivals en lezingen op het gebied van computertechnologie en de maatschappij.

Vestigingsadres

Ringveste  1

3992 DD Houten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen

alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens

zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen

voorzieningen voor incourante voorraden.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor

geleverde goederen en diensten.

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen op handelsdebiteuren - - - 7.416 

Belastingen en sociale lasten - - - 294 

Overlopende activa 4.282 - 4.282 - 

4.282 - 4.282 7.710 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren - 7.416 

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting - 294 

Overlopende activa

Transitoria 4.282 - 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

2) Liquide middelen

Rabobank - Betaalrekening 1.025 8.486 

Rabobank - Spaarrekening 84.000 89.000 

85.025 97.486 
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 87.101 102.142 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 

2019

Resultaat over 

de periode 

2019

Eindkapitaal 

op 31-12-2019

Stichting EuroBSDcon 102.142 - 102.142 - -15.041 87.101 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Belastingen en sociale lasten 684 - 

Overlopende passiva 1.522 3.054 Overlopende passiva 1.522 3.054 

2.206 3.054 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting 684 - 

Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten

Stand per 

31-12-2018

Stand per 

31-12-2018

Stand per 

31-12-2019

Stand per 

31-12-2018

-126 -126 - -126 

-83 -83 - -83 

-85 -85 -85 -85 

- - -969 - 

- - 1.738 - 

-294 -294 684 -294 

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten 1.522 3.054 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Aansluiting van de post

Af te dragen omzetbelasting

Suppletie-aangifte 2017

Aangifte 4e kwartaal 2018

Suppletie-aangifte 2018

Aangifte 4e kwartaal 2019

Suppletie-aangifte 2019
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

2019 2018    

5) Baten

Omzet 135.251 79.903 

6) Directe lasten

Kostprijs van de omzet 147.299 48.520 

Baten versus baten -/- directe lasten

Baten Directe lasten
Marge in % 

van de baten
Baten Directe lasten

Marge in % 

van de baten

Omzet 135.251 - 100,0 79.903 - 100,0 

Algemene omzet - 147.299 - - 48.520 - 

135.251 147.299 -8,9 79.903 48.520 39,3 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Omzet

Omzet Conferentie 71.868 37.730 

Omzet Sponsoring 63.148 41.973 

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

2019 2018

Omzet Sponsoring 63.148 41.973 

Opbrengsten Overig - 200 

Dienstverlening binnen EU 235 - 

135.251 79.903 

Kostprijs van de omzet

Kostenvergoeding sprekers 18.333 5.547 

Inhuur sprekers - 306 

Huur Locatie - hotel 95.559 10.325 

Overige Reis- en Verblijfskosten 28.042 12.877 

Kosten catering  etc. - 15.465 

Diensten derden 5.365 4.000 

147.299 48.520 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

2019 2018

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

7) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 2.013 1.893 

Kantoorkosten 581 629 

Verkoopkosten - 3.887 

Algemene kosten 399 502 

2.993 6.911 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 2.013 1.893 

Kantoorkosten

Portokosten 581 629 

Verkoopkosten

Overige verkoopkosten - 3.887 

Algemene kosten

Betalingsverschillen -1 42 

Bankkosten 400 460 

399 502 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

(in euro's)

Binnenland exclusief omzetbelasting

1 Door mij verrichte leveringen/diensten

1a Belast met 21%

1b Belast met 9%

1c Overige tarieven, behalve 0%

1d Privé-gebruik

1e Belast met 0% niet bij mij belast

2 Aan mij verrichte leveringen/diensten

2a Heffing verlegd naar mij

Buitenland

3 Door mij verrichte leveringen

3a Buiten de EU

3b Binnen de EU

3c Installatie/afstandsverkopen binnen EU

- - 

- 

- 

Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting

Omzetbelasting

Omzet / waarde/     

vergoeding / marge

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL851229797B01, luidt:

- 

235 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 Aan mij verrichte leveringen

4a Van buiten de EU

4b Verwerving van goederen uit de EU

Berekeningen totaal

5 Berekening totaal

5a Subtotaal

5b Voorbelasting

5c Subtotaal

5d Kleine-ondernemersregeling

5e Schatting vorige aangifte(n)

5f Schatting deze aangifte

5g Totaal terug te vragen

160 

-916 

338 

446 

66 

94 

-756 

- 

- 

- 

-756 
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Stichting EuroBSDcon Stichting EuroBSDcon

gevestigd te Houten gevestigd te Houten

Overzicht omzetbelasting Overzicht omzetbelasting

De nadere specificatie van de omzetbelasting, betreffende BTW-nummer NL851229797B01, luidt:

(in euro's)

5g Totaal terug te vragen

Aangegeven per 31 december 2019

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Alsnog af te dragen

-2.494 

1.738 

Omzetbelasting

-608 

-836 

-969 

-81 

-756 
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