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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting GLOBE Nederland
het bestuur
Jan van Scorelstraat 104
3583 CS UTRECHT

Referentie:
Betreft:
jaarrekening 2014

Utrecht, 10 februari 2015

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

De balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 2014 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting GLOBE Nederland te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en
verliesrekening over 2014 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Er wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare 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 GLOBE Nederland.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de NOAB Gedrags- en Beroepsregels. 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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
V.R.A.B. Kantoor Van Riemsdijk

R. van Riemsdijk
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 25 maart 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
GLOBE Nederland per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60336471.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting GLOBE Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
de Nederlandse tak van het internationale educatief wetenschappelijke Globe netwerk te coordineren.
De stichting ondersteunt "citizen science" projecten voor het onderwijs door het faciliteren van een
netwerk van scholen, kennisinstellingen en andere organisaties.
Binnen dit netwerk doen leerlingen praktisch onderzoek naar het milieu in de schoolomgeving op zo'n
manier dat het:
- wetenschappelijk en maatschapppelijk relevant en bruikbaar is voor deelnemende kennisinstellingen
en andere organisaties;
- educatief relevant is voor deelnemende scholen.
Daarnaast initieert de stichting waar zij dat niet nodig acht projecten van maatschappelijke, educatieve
en/of wetenschappelijke aard.
De stichting beoogt hiermee:
- enthousiasme en bewustzijn te creëren bij leerlingen en andere betrokkenen voor natuur, milieu,
techniek en duurzaamheid;
- meer kennis te vergaren over het milieu op zowel lokale, regionale als wereldwijde schaal;
- een bijdrage te leveren aan het verbeteren van wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden van
leerlingen;
- leerlingen te leren samenwerken in een internationale wetenschappelijke gemeenschap en hen
bewust te maken van de internationale context van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken;
- deelnemende kennisinstellingen en andere deelnemende organisaties beter zichtbaar te maken en te
verbinden met de maatschappij en het onderwijs
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:.
- C.G. van Hemel
A.P.F.M. Reckman
- A.J.H. van Vliet
F. Snik
- M.H. Zwart
H.M.C. Eijkelhof
- P.F. Levelt
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2014

2013

€

%

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

14.064
14.064

100,0%
100,0%

-

0,0%
0,0%

Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der bedrijfskosten

14.325
268
119
14.712

101,9%
1,9%
0,9%
104,7%

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-648

-4,7%

-

0,0%

Resultaat

€

%

1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2014 is ten opzichte van 2013 gedaald met € 648,--. De ontwikkeling van het resultaat 2014 ten
opzichte van 2013 kan als volgt worden weergegeven:
€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Omzet

€

14.064
14.064

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten

14.325
268
119
14.712
648

Daling resultaat
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1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd
op de winst- en verliesrekening.
2014
€
Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

14.064
14.064

Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der bedrijfskosten

14.325
268
119
14.712

-648

Resultaat
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1.5 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

Op korte termijn beschikbaar:
Onderhanden projecten
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2.192
1.661
4.143

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

7.996

-

8.644
-648

-

-648

-

-648
-648

-

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013
gedaald met € 648,--.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

ACTIVA

31 december 2013
€
€

Vlottende activa
2.192

Onderhanden projecten
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

-

1.125

-

536

1.661

-

Liquide middelen

4.143

-

Totaal activazijde

7.996

-

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 februari 2015

Utrecht, 10 februari 2015
Stichting GLOBE Nederland

C.G. van Hemel

A.P.F.M. Reckman

A.J.H. van Vliet

M.H. Zwart

H.M.C. Eijkelhof

P.F. Levelt
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F. Snik

2.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2013
€
€

-648

-648

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

8.520
124

Totaal passivazijde

-

8.644

-

7.996

-

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 februari 2015

Utrecht, 10 februari 2015
Stichting GLOBE Nederland

C.G. van Hemel

A.P.F.M. Reckman

A.J.H. van Vliet

M.H. Zwart

H.M.C. Eijkelhof

P.F. Levelt
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F. Snik

2.2 Winst- en verliesrekening over 2014
2014
€
Netto-omzet
Mutatie onderhanden projecten

€

11.872
2.192

€
-

14.064
14.064

Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Som der bedrijfskosten

2013
€

14.325
268
119

Resultaat

-

14.712

-

-648

-

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 februari 2015

Utrecht, 10 februari 2015
Stichting GLOBE Nederland

C.G. van Hemel

A.P.F.M. Reckman

A.J.H. van Vliet

M.H. Zwart

H.M.C. Eijkelhof

P.F. Levelt
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F. Snik

2.3 Kasstroomoverzicht over 2014
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Onderhanden projecten
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

2013
€

€

€

-648

-

-2.192
-1.661

-

8.644

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4.791
4.143

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

4.143

-

Mutatie geldmiddelen

4.143

-

Toelichting op de geldmiddelen
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

4.143
4.143

-

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 februari 2015
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Onderhanden projecten
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 ingeschat wordt geen
winst toegerekend. 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.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien
en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke
verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en
kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate
waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in
verhouding tot de geschatte totale projectkosten.
Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende
activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de
kortlopende schulden.
Vorderingen

- 14 -

2.4 Toelichting op de jaarrekening
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het
werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor
voltooiing en verkoop.
De in het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst- en verliesrekening
verwerkt in de post netto-omzet en in de post mutatie onderhanden projecten zolang het project nog niet is
voltooid. Projectkosten zijn verwerkt in de kosten van grond- en hulpstoffen en in de kosten van uitbesteed
werk.
Bedrijfskosten
- 15 -

2.4 Toelichting op de jaarrekening
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden projecten
Project UU Canisius
Project UU Landelijk
Project Prins Bernhard Cultuurfonds
Vooruitontvangen scholen 2015

3.306
1.983
900
-3.997
2.192

-

1.125

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

536

-

Omzetbelasting
Omzetbelasting

536

-

4.143

-

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen
Rekening courant Triodosbank
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

-648
-648

-

8.520

-

124

-

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2014
€
Netto-omzet
Omzet hoog

Mutatie onderhanden werk
Mutatie onderhanden werk

Lonen en salarissen
Inhuur personeel

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Expositieruimte

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Portikosten
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2013
€

11.872

-

2.192

-

14.325

-

88
180
268

-

23
96
119

-

