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Stichting Ondernemersfonds PijnackerNootdorp
Ter attentie van het bestuur
Anna van Saksenstraat 55
2641 ER PijnackerNootdorp

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
van uw stichting.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Ondernemersfonds Pijnacker
Nootdorp te PijnackerNootdorp bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de batenenlasten
rekening over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met de toelichting
i
samengesteld.



Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samensteIlingsopdrachten‚ bestonden onze werkzaamheden 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 stichting 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 onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Pijnacker, 23 april 2013
Bloemendaal Ruigrok

A.M. Ruigrok
Accountant Administratieconsulent
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Algemeen
Oprichting vennootschap
Stichting Ondernemersfonds PijnackerNootdorp is opgericht op 26 januari 2012 en statutair gevestigd
te PijnackerNootdorp. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 54595398.
Activiteiten
1. De stichting heeft ten doel
a.

het fungeren als contractpartner voor de gemeente PijnackerNootdorp in verband met de
bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Pijnacker
Nootdorp;
het fungeren als contractpartner voor Ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel
als samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het
behartigen van het collectief Ondernemersbelang;
het verlenen van facilitaire diensten (waaronder Onder meer te verstaan activiteiten op het
gebied van ‘schoon, heel en veilig‘, promotie en inkoop) ten behoeve van ondernemers in de
gemeente PijnackerNootdorp
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt Of daartoe bevorderlijk kan
Zijn.

2.

De stichting tracht dit doel Onder meer te bereiken door

a.

de gelden welke via een subsidie van de gemeente  waarvan de hoogte gerelateerd is aan een
overeengekomen extra opbrengst van de gemeentelijke belastingen‘ — worden verkregen,
afminístratief te verwerken en vervolgens te beschikking te stellen van de in lid 1 sub b bedoelde
Ondernemersorganisaties;

b.
‚

het opdracht geven voorhet leveren van diensten aan de Ondernemersorganisaties, waarbij de
opdrachtverlening voorbereid en uitgevoerd wordt door de Ondernemersorganisaties;

c.

zich te kwalificeren als Ondernemers in de zin van artikel 6.3.7 van het Besluit Omzetbelasting/
Aftrek van Omzetbelasting de dato vijentwintig november tweeduizend elf;

d.

het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers Op bedrijventerreinen en/Of
gebieden in PijnackerNootdorp waar veel Ondernemers gevestigd zijn;

e.

het leveren van informatie en Ondersteuning aan verenigingen en samenwerkinsverbanden vna
Ondernemers.
i

3.

In deze statuten wordt onder ‘Ondernemers’ verstaan: belastingplichtige eigenaren en

gebruikers in de catergorie nietwoningen in het areaal van de onroerendzaakbelasting in de
gemeente PijnackerNootdorp.
4.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Balans per 31 december 2012
(na voorstel resu/taatverde/íng)

2012

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

_

1.633
205.248

206.881
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2012

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

24.386

179.494
203.880

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

3.001

206.881

jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
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BatenenIastevnrekening over de periode 01012012 tot en met 31122012

€

112012 / 31122012

€

Promotiekosten

Algemene kosten

3.000

4

3.777

Bestuurskosten

Som der lasten

419

V

—

7.196

Resultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële resultaten
Resultaat

jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
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1.633
—47
g

1.586
5.6 10
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld Op basis van de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzijbij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva Opgenomen tegen nominale waarde.
‘
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
' Lasten .
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en Iasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
Vorderingen
2012

Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen rente

1.633

Liquide middelen
SNSbank 8209.00.117
SNS Spaarrekening 8209.00.141

5.248

200.000
205.248

Bestemmingsreserve
Boezem
Heron
Ruyven
Oostambacht
Delfgauw centrum
Nootdorp centrum
Pijnacker centrum
Monnikenweg
Noordpolder
Noukoop
Katwijkerlaan
Oude Leede
Schimmelpennick
Sport
Welzijn

Totaal

35.672
5.571
—7.089

4.645
6.266

32.590
39.322
5.033
10.598
7.192

9.140
6.935
14.970

4.284
4.365

179.494

g Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva

jaarrekening 1 januari 2.012 tot en met 31 december 2012
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Toelichting op de winstenverliesrekening
Lasten

112012 /

31122012

€
Promotiekosten
Ondernemersprijs

3.000

Algemene kosten
Kosten website

2.603

Oprichtingskosten

506

Representatie
Verzekeringen
Contributies en abonnementen

496

Overige algemene kosten

68
35
69
3.777

Bestuurskosten
(Ve rgaderkosten

419

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente

1.633

Ontvangen bankrente
Rente spaarrekeningen

1.633

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente

47

Betaalde bankrente
Rente en bankkosten

47

PijnackerNootdorp,

B.J. van der Ploeg
Voorzitter
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