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JAARVERSLAG



Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden op aanvraag verstrekt en zijn te raadplegen via www.jansenschepers.nl

Jansen Schepers Fiscaal adviseurs BV

Tuindorpweg 56-A, 3951 BH Maarn

T 0343 – 44 37 99

KvK 55422330

info@jansenschepers.nl

www.jansenschepers.nl

IBAN   NL72RABO0381043665

BTW    8517.02.624.B01

Aan de aandeelhouders en bestuur van

Stichting Madaster Foundation  

Oorsprokpark 12  

3581ET  Utrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

2077 CW 14 november 2019

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Aan: het bestuur

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Madaster Foundation  te Utrecht

bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de toelichting

samengesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid als

belastingadvieskantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands

recht.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen

van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van

de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". 

Maarn, 14 november 2019

Jansen Schepers Fiscaal adviseurs B.V.

C.H. van Wijk 



2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De Stichting heeft als doel de principes van een circulaire economie door te voeren (in ieder geval) de bouw

en de vastgoedsector, zodat er een minimale hoeveelheid afval geproduceerd wordt en geen grondstoffen en

materialen verloren gaan voor de aarde.

2.2                Bestuur

Als bestuurder van de vennootschap treden op dhr. P.A.G. van den Bosch en dhr. T.M. Rau.

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende

activa 610 -

Liquide middelen  (2) 34.849 37.558

 35.459 37.558

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Continuïteitsreserve 31.503 34.058

Kortlopende schulden  (4)

Schulden 1.500 1.500

Crediteuren 454 -

Overlopende passiva 2.002 2.000

3.956 3.500

 35.459 37.558

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Begroting

2018

€

Realisatie

2016/2017

€

Baten

Geworven baten  (5) 106.300 105.000 535.450

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Bijdrage platform ontwikkeling Madaster  (6) - - 417.070

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (7) 103.744 99.500 67.384

Kosten van beheer en administratie

Huisvestingslasten  (8) 2.370 2.500 3.280

Kantoorlasten  (9) 61 - 2.975

Algemene lasten  (10) 2.680 3.000 10.683

5.111 5.500 16.938

Saldo voor financiële baten en lasten 108.855 105.000 501.392

Saldo -2.555 - 34.058

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -2.555 - 34.058

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Oprichting

Stichting Madaster Foundation is opgericht op 27 december 2016. De stichting is statutair gevestigd in

Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67638473.

Statutaire activiteiten

De Stichting heeft als doel de principes van een circulaire economie door te voeren (in ieder geval) de bouw

en de vastgoedsector, zodat er een minimale hoeveelheid afval geproduceerd wordt en geen grondstoffen en

materialen verloren gaan voor de aarde.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 

"Fondsenwervende instellingen". 

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

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de reële waarde (marktwaarde of actuele

waarde). Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale

waarde gebaseerd op historische prijzen.

In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen die verwijzen naar de

toelichting.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het boekjaar, met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingssystemen.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben. Kosten en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar

worden in acht genomen voor zover ze 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.

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 610 -

Overlopende activa

Huur 432 -

Waarborgsom 178 -

610 -

2. Liquide middelen

Triodos Bank .509 34.849 37.558

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2018

€

2016/2017

€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 34.058 -

Resultaatbestemming -2.555 34.058

Stand per 31 december 31.503 34.058

De continuïteitsreserve betreft het deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven

door het bestuur. Deze reserve dient als financiële buffer om de lasten voor de besteding aan de doelstellingen

in de toekomst te kunnen voldoen.

4. Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Schulden

Tijdelijke funding Casper & Co 1.500 1.500

Crediteuren

Crediteuren 454 -

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantslasten 2.002 2.000

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Begroting

2018

€

Realisatie

2016/2017

€

5. Geworven baten

Kennedy donaties - - 530.150

Overige donaties 106.300 105.000 5.300

106.300 105.000 535.450

Besteed aan de doelstellingen

6. Bijdrage platform ontwikkeling Madaster 

Bijdrage platform ontwikkeling Madaster - - 417.070

Wervingskosten

7. Lasten fondsverwerving

Communicatie 25.961 23.500 33.777

Diverse lasten fondswerving 1.980 1.000 33.607

Ontwikkeling en positionering Stichting 75.803 75.000 -

103.744 99.500 67.384

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

8. Huisvestingslasten

Huur 2.370 2.500 3.280

9. Kantoorlasten

Drukwerklasten - - 2.904

Telefoonlasten - - 21

Porti 61 - -

Contributies en abonnementen - - 50

61 - 2.975

10. Algemene lasten

Accountantslasten 2.551 3.000 4.723

Advieslasten - - 5.421

Notarislasten - - 463

banklasten 129 - 76

2.680 3.000 10.683

Stichting Madaster Foundation  te Utrecht
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