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FINANCIEEL VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Eurogames 2022 Nijmegen  
Barbarossastraat  85  
6522 DK Nijmegen

Geachte < tekst na geachte>,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw Stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 70.624 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina N.A-0 van dit
rapport.

Nijmegen,
<Naam ondertekenaar 1 > 
Accountant-Administratieconsulent              



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De stichting Eurogames 2022 Nijmegen zal in 2022 in Nijmegen het sportevenement Eurogames organiseren
en daarmee een bijdrage leveren aan de emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap.

2.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door
- H.A.M. Beerten (voorzitter);
- J.M. van der Vleuten (secretaris);
- P.T.M. van Loon (penningmeester).
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(voor resultaatverdeling)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 2.951 -
Liquide middelen  (2) 67.673 22.283

 70.624 22.283

 70.624 22.283
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Vooruitontvangen subsidies  (3) 69.074 22.283

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.550 -

 70.624 22.283
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Subsidiebaten  (4) 23.209 217

Som van de geworven baten 23.209 217

Lasten

Wervingskosten

Doorbelaste personeelskosten  (5) 9.530 -

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 13.679 217

Saldo - -
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -2.951 -
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 1.550 -

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.401 -

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.401 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie vooruitontvangen subsidies 46.791 22.283

45.390 22.283

Samenstelling geldmiddelen
2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 22.283 -

Mutatie liquide middelen 45.390 22.283

Geldmiddelen per 31 december 67.673 22.283
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting Eurogames 2022 Nijmegen zal in 2022 in Nijmegen het sportevenement Eurogames organiseren
en daarmee een bijdrage leveren aan de emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Eurogames 2022 Nijmegen is statutair gevestigd te Nijmegen en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 75615991.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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

Financiële vaste activa

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 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.

Vooruitontvangen subsidies
De Eurogames worden gehouden in 2022 en in dat jaar zal er een piek zijn in de inkomsten en uitgaven van de
Stichting. Ontvangen subsidies in eerdere jaren worden als vooruitontvangen subsidies op de balans
verantwoord. In de voorbereidingsjaren 2019, 2020 en 2021 valt jaarlijks een subsidiebedrag vrij gelijk aan de
uitgaven die de stichting in dat jaar aan de voorbereiding van de Eurogames heeft gemaakt.
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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.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten 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 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.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

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.

Personeelsbeloningen
Algemeen

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening.
Deze kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van de winst-en-verliesrekening, te weten kostprijs omzet,
...  [verder aanvullen hetgeen van toepassing is]. Voor een nadere specificatie worden verwezen naar de
betreffende toelichting.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Pensioenen

Stichting Eurogames 2022 Nijmegen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Te ontvangen omzetbelasting 2.951 -

2. Liquide middelen
NL84 TRIO 0788 7900 13 67.673 22.283

Aanhouding activa

PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Vooruitontvangen subsidies
Vooruitontvangen subsidies 69.074 22.283

Vooruitontvangen subsidies
Vooruitontvangen subsidie gemeente Nijmegen 66.574 19.783
Vooruitontvangen subsidie vrienden van het GACH 1.000 1.000
Vooruitontvangen subsidie Homohuis 1.500 1.500

69.074 22.283
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2020

€

2019

€

Vooruitontvangen subsidie gemeente Nijmegen

Stand per 1 januari 19.783 -
Ontvangen subsidies 70.000 20.000
Vrijval ter dekking uitgaven boekjaar -23.209 -217

Vooruitontvangen per 31 december 66.574 19.783

Vooruitontvangen subsidie vrienden van het GACH

Stand per 1 januari 1.000 -
Ontvangen subsidies - 1.000

Vooruitontvangen per 31 december 1.000 1.000

Vooruitontvangen subsidie Homohuis

Stand per 1 januari 1.500 -
Ontvangen subsidies - 1.500

Vooruitontvangen per 31 december 1.500 1.500

Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 1.550 -
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
4. Subsidiebaten

Subsidies gemeente Nijmegen 23.209 217

Wervingskosten

5. Doorbelaste personeelskosten

Personeelskosten besteed aan directe activiteiten 9.530 -

6. Personeelslasten

Overige personeelslasten

Projectleider 7.500 -
Vrijwilligersvergoedingen 1.050 -
Reis- en verblijfskosten 980 -
Doorbelaste directe personeelskosten -9.530 -

- -

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Marketing en communicatiekosten 8.512 217
Algemene lasten 5.167 -

13.679 217

Marketing en communicatiekosten

Website 2.835 -
Social media promoties 26 -
Drukwerk 1.203 -
Events/publiciteitsstunts 1.250 -
Uitgaven bidfase 31 217
Ontwerpkosten 2.220 -
Representatiekosten 947 -

8.512 217
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Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
Algemene lasten

Administratie- en accountantskosten 1.550 -
Verzekeringen 297 -
Bankkosten 135 -
Bestuurskosten 518 -
Organisatie fee (afdracht deelnemersgelden) 2.500 -
Contributie clubs 167 -

5.167 -
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijmegen, <Vul datum in>

H.A.M. Beerten J.M. van der Vleuten 

P.T.N. van Loon

 




