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Aan het bestuur van
Stichting IT-Donations
Ravenswade 150 G
3439 LD Nieuwegein
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting IT-Donations te Nieuwegein is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-enverliesrekening 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 hoofdstuk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 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 IT-Donations. 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.

Amersfoort, 22 juni 2020
CROP registeraccountants

M.A. Bouw RA
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Arnhem

Ede

Hoofddorp

Nieuwegein
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BESTUURSVERSLAG

Stichting IT-Donations
Nieuwegein

BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Stichting en bestuur
Stichting ITdonations heeft haar statutaire vestigingsplaats te Utrecht.
Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door:
G.A. Aldus, voorzitter

G. van Nieuwenhoven

S.H. Post-Keyser, penningmeester

C.E.M. Vink

De stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst. De dagelijkse leiding over de stichting is in handen
van de voorzitter. NEG Group faciliteert personele inzet voor de stichting.
Doelstelling en beleid
Stichting ITdonations verzorgt het ophalen en verwerken van afgeschreven IT apparatuur waarbij de
restwaarde gedoneerd wordt aan een goed doel naar keuze van de organisatie waar de apparatuur van
afkomstig is. Het bedrijf wordt op deze manier ontzorgt en de afvoer en verwerking van de afgeschreven IT
wordt volgens de laatste wettelijke normen en eisen verwerkt. Dit is nodig voor de interne- en externe
audits. De keus voor het goede doel ligt bij het bedrijf waarvan de apparatuur afkomstig is. Het goede doel
heeft vaak al een corporate partnership en zijn er projecten uitgekozen waaraan de donatie ten goede komt.
Er wordt regelmatig melding gemaakt van deze werkwijze ter motivatie en stimulatie.
Donaties
Het afgelopen jaar, 2019 hebben wij bijna € 300.000,-- kunnen doneren aan de diverse goede doelen. Al
meer dan 10 jaar werkt Stichting ITdonations zonder gala avonden, BN'ers of andere poespas om samen
met u zoveel mogelijk goede doelen te helpen. Simpel en helder, maar uiterst doeltreffend!
2019 hebben wij een start gemaakt met de ISO normering 27001 als volgende stap in het veiligheid proces.
Via onze website en onze LinkedIn pagina kan iedereen ons blijven volgen en voorbeelden van succesvolle
samenwerkingen lezen.
Toekomstverwachting
Nu de grens van € 2.000.000,-- ruim is overschreden , is € 3.000.000,-- het nieuwe doel.
Vanuit de NEG organisatie zal ITdonations meer gepromoot worden bij de diverse klanten en als extra
dienstverlening worden meegenomen in de offerte trajecten.
De LinkedIn pagina van stichting ITdonations zal actiever worden gebruikt om succes te delen.
De grens van € 3.000.000,-- verwachten wij in 2020 te bereiken.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting IT-Donations
Nieuwegein

Ondertekening bestuur voor akkoord
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nieuwegein, 22 juni 2020

G.A. Aldus

Samenstellingsverklaring afgegeven
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JAARREKENING

Stichting IT-Donations
Nieuwegein

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het exploitatieresultaat)

31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

-

82.676

5.821

9.506

(2)

5.821

92.182

13.535

8.862

19.356

101.044

365

365

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(3)

Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Omzetbelasting
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

(4)

2.178
16.813

168
29.684

-

70.827

-8-

18.991

100.679

19.356

101.044

Stichting IT-Donations
Nieuwegein

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

293.911

426.667

(6)

287.542

414.168

(7)
(8)

345
5.826

4.781
7.522

6.171

12.303

198
-198

196
-196

-

-

ONTVANGEN DONATIES
BESTEED AAN DE DOELSTELLINGEN
Donaties goede doelen
KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Verkoopkosten
Algemene kosten

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentelasten en soortgelijke kosten

(9)

RESULTAAT

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving. De finaciële gegevens van Stichting IT-Donations zijn opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Stichting IT-Donations.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en in overeenstemming met hoofdstuk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting IT-Donations zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
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
betreffende jaarrekeningposten.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en de bestede donaties aan
goede doelen en kosten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

-

82.676

2.721
3.100

9.506
-

5.821

9.506

2.721

9.506

3.100

-

13.535

8.862

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen
NEG IT-Solutions B.V., rekening-courant
Overlopende activa
Nog te factureren afvoerbijdragen
2. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

3. RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve

365

365

2019

2018

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari

365

365

4. KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Overige schulden
Nog te betalen donaties

-

68.327

-

2.500

Overlopende passiva
Accountantskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

287.545
6.366

414.167
12.500

293.911

426.667

35.048
28.439
24.907
14.060
14.029
14.016
12.331
10.060
9.998
8.650
8.528
8.141
7.265
6.833
5.705
5.505
5.144
5.053
4.025
3.535
3.457
3.315
3.245
2.980
2.600
2.540
2.240
2.110
2.000
31.783

46.126
16.234
38.744
28.970
16.448
2.995
4.841
7.240
24.809
4.940
17.283
5.843
4.380
25.928
169.387

287.542

414.168

5. Ontvangen donaties
Netto-opbrengst donaties
Donatie NEG IT-Solutions B.V.

Besteed aan de doelstellingen
6. Donaties goede doelen
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)
Masterpeace
Stichting Vrienden van UMC
Van Schulden naar Kansen
Stichting ALS
Stichting Youth for Road Safety
UNICEF
Het Nederlandse Rode Kruis
Stichting Onderzoekfonds Antonius
Stichting Leergeld ZW Friesland
The Ocean Cleanup
KWF Kankerbestrijding
SOS Kinderdorpen
Stichting voor Vluchteling-Studenten
Van Landschot Kempen Foundation
Het Vergeten Kind
Stichting Humanitas
Stichting Babyspullen
Longfonds
Edukans
Stichting Ronald McDonald
Johan Cruyff Foundation
Stichting Endemol Shine Nederland
Stichting Ambulance Wens
Stichting de Meerwaarde
Stichting Leergeld Arnhem
Room to Read
Toon Hermanshuis
War Child
Diversen

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Overige bedrijfskosten
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

7. Verkoopkosten
Reclame en drukwerk

345

4.781

2.518
3.308

6.522
1.000

5.826

7.522

-198

-196

8. Algemene kosten
Accountantskosten
Algemene kosten

9. Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten
Ondertekening bestuur voor akkoord
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Nieuwegein, 23 juni 2020

G.A. Aldus
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