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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan de aandeelhouders en bestuur van
Blue Revolution Foundation  
Molengraaffsingel 12  
2629JD Delft

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 5.215 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 8.319, zijn opgenomen.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Blue Revolution Foundation te Delft is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-
verliesrekening over 2020 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 in
Nederland algemeen aanvaarde 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 Blue Revolution Foundation.
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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



Delft, 24 juni 2021

Primain Accountants & Belastingadviseurs B.V.

V.A. Schouten 
Accountant-Administratieconsulent              
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3                ALGEMEEN

3.1                Bestemming van de winst 2020

De winst over 2020 bedraagt € 8.319 tegenover een verlies over 2019 van € 1.168.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 5.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

3.2                Verwerking van het verlies 2019

Het verlies ad € 1.168 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Blue Revolution Foundation te Delft
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 8.319 tegenover negatief € 1.168 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Netto-omzet 33.775 100,0 - - 33.775
Kostprijs van de omzet 24.198 71,6 - - 24.198

Bruto-omzetresultaat 9.577 28,4 - - 9.577

Kosten

Overige bedrijfskosten 1.062 3,1 1.049 - 13

Bedrijfsresultaat 8.515 25,2 -1.049 - 9.564

Financiële baten en lasten -196 -0,6 -119 - -77

Resultaat 8.319 24,6 -1.168 - 9.487

Belastingen - - - - -

Resultaat 8.319 24,6 -1.168 - 9.487

4.2                Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 0,0% tot € 33.775. Het bruto-omzetresultaat steeg met 0,0% tot € 9.577.
De brutomarge steeg met 0,0% tot € 9.577.

Blue Revolution Foundation te Delft
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 2.534 -
Liquide middelen  (2) 2.681 36

 5.215 36

 5.215 36

Blue Revolution Foundation te Delft

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (3) 5.205 -3.114

Kortlopende schulden  (4) 10 3.150

 5.215 36

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Brutomarge 9.577 -

Kosten

Overige bedrijfskosten  (7) 1.062 1.049

Bedrijfsresultaat 8.515 -1.049

Financiële baten en lasten  (8) -196 -119

Resultaat 8.319 -1.168
Belastingen - -

Resultaat 8.319 -1.168

Blue Revolution Foundation te Delft
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

Blue Revolution Foundation te Delft
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Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Blue Revolution Foundation te Delft
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Vorderingen

Omzetbelasting 1.723 -
Overlopende activa 811 -

2.534 -

Overlopende activa

Diversen 811 -

2. Liquide middelen

Rabobank 2.681 36

Blue Revolution Foundation te Delft
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Eigen vermogen

Overige reserves 5.205 -3.114

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -3.114 -1.946
Resultaatbestemming boekjaar 8.319 -1.168

Stand per 31 december 5.205 -3.114

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 476
Overlopende passiva 10 2.674

10 3.150

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten 10 -
Diversen - 2.674

10 2.674

Blue Revolution Foundation te Delft
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€

2019

€

5. Netto-omzet

Netto-omzet 33.775 -

6. Kostprijs van de omzet

Uitbesteed werk 24.198 -

7. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten -129 476
Kantoorkosten 233 -
Algemene kosten 958 573

1.062 1.049

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak -129 476

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 152 -
Internetkosten 81 -

233 -

Blue Revolution Foundation te Delft
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2020

€

2019

€

Algemene kosten

Accountantskosten 485 573
Notariskosten 476 -
Betalingsverschillen -3 -

958 573

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 196 119

Ondertekening van de jaarrekening

Delft, 24 juni 2021

  
R.E. de Graaf K.M. Goldman-Czapiewska

 
 
 
 
 
B. Roeffen 
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