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I. Voorwoord

Hilversum, maart 2020

Geachte Bestuur,

Opdracht

Ingevolge van de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze de jaarrekening 2018 van 

"Crowdpress" te Amsterdam aan.

Oprichting

De organisatie is een Stichting die op 11 maart 2014 is opgericht en is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer: 60273089. RSIN 853837922.

De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum 

gedreven voor rekening en risico van de Stichting  Crowdpress.

Bedrijfsgegevens

De stichting heeft als doelstelling: "Het bevorderen van democratische rechtsorde door het 

tot stand brengen voor een breed publiek doen publiceren van onderzoeksjournalistieke 

producties, die bij louter commerciële overwegingen niet tot stand zouden komen".

De Stichting Crowdpress heeft geen winstoogmerk.

ANBI- status

Per oktober 2015 heeft de Stichting Crowdpress een ANBI status verkregen.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- T.A.C. Witschge (voorzitter);

- P.P.M. van Haren (penningmeester);

- M.P. Mol (secretaris).

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Met vriendelijke groet,

GGM van Buuren

Administratiekantoor Van Buuren
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III.1   Balans per 31 december 2018
(x €1,-)

na resultaatbestemming

ACTIVA

Toelichting

€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 2.888 3.369

2.888 3.369

Vlottende activa

Liquide middelen 2 3.431 8.023

3.431 8.023

TOTAAL 6.319 11.392

31-12-2018 31-12-2017
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(x €1,-)

na resultaatbestemming na resultaatbestemming

PASSIVA

Toelichting

€ € € €

Algemene reserve 3 -12.926 -10.141

-12.926 -10.141

Voorzieningen 4 6.102 7.590

6.102 7.590

Langlopende schulden 5 1.813 4.813

1.813 4.813

Kortlopende schulden 6 11.330 9.130

11.330 9.130

TOTAAL 6.319 11.392

31-12-2018 31-12-2017

Pagina 3



Stichting Crowdpress

te Amsterdam

II. Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport op pagina 3 tot en met 

12 opgenomen jaarrekening 2018 van "Stichting Crowdpress" te 
Amsterdam samengesteld op basis van de door het bestuur verstrekte 

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. 

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen 
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in 
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 

samenvatten van financiële gegevens. 
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat 

deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van 
de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een 

beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 

samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

GGM van Buuren
AdministratieKantoor Van Buuren

Pagina 4



Stichting Crowdpress

te Amsterdam

III.2  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (x €1,-)

toelichting Realisatie 2018 Realisatie 2017
€ € € €

Baten:

 Baten primaire doelstelling 7 1.753        5.382       

1.753            5.382          

Lasten:

- Afschrijvingen op immateriële en

    materiële vaste activa 8 481          481         

 - Uitbetaling projecten 9 -              -             

 - Algemene kosten 10 104          109         

 - Dotatie voorziening projecten 11 1.753       4.792      

 - Licentiekosten en project coördinatie 12 2.200       3.000      

 

Som der bedrijfslasten 4.538 8.382

Exploitatieresultaat -2.785 -3.000

Resultaatbestemming

Algemene reserve -2.785 -3.000

-2.785 -3.000
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III.3 Kasstroomoverzicht (x €1,-)

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -2.785     -3.000     

Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen 481         481         

481         481         

Veranderingen in vlottende middelen:

 - mutatie voorzieningen -1.488     -1.202     

 - kortlopende schulden 2.200      3.000      

712         1.798      

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.592    -721       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname lening -3.000     -             

Overige mutaties eigen vermogen -             -             

Totaal Kasstroom uit financierings-

activiteiten -3.000    -             

Mutatie geldmiddelen -4.592    -721       

31-12-2018 31-12-2017
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III.4   Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling 
van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 
geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Uitgaven 
voor ontwikkelinsgprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als 

het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: 
als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten 

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een 
lening afgesloten met VPU. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan 
zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. 

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. De vorderingen hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 

Handelsdebiteuren

Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 

van de vordering. 
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

Stichting. 

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Langlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt 

op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in 
de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Ter financiering van de ontwikkelingskosten 
heeft Crowdpress een aflossingvrije  lening bij VPU afgesloten. Vervroegde aflossing van deze 
lening is mogelijk zonder enige beperking of kosten en zal in onderling overleg plaatsvinden, doch 
zal uiterlijk geschieden op 1-1-2021.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
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. 
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. 

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Financiële baten en lasten
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. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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III.5.   Toelichting op de balans

ACTIVA
Vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

€ €

1 - Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Opstart- en licentiekosten 2.888              3.369                 

2.888             3.369                

Het verloop van de immateriële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

€

Boekwaarde per 1 januari 3.369                 

Bij: investeringen -                     

Af: afschrijvingen 481                    

Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) -                     
Boekwaarde per 31 december 2.888                 

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2018: € 1.925,-

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

2 -Liquide middelen

TriodosBank 3.431              8.023                 

3.431             8.023                

De aanschaffingswaarde is conform de grondslag bepaald op de verkrijgingsprijs van € 4.813,-.
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PASSIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

3 - Reserves

Algemene reserve

  begin van het jaar -10.141           -7.141                

  resultaat -2.785             -3.000                

Totaal Algemene Reserve -12.926           -10.141              

4 - Voorzieningen

Voorziening projecten

 begin van het jaar 7.590              8.792                 

 + toevoeging 1.753              4.792                 

 - onttrekking -3.241             -5.994                

Totaal voorziening 6.102             7.590                

5 - Langlopende Schulden

Lening VPU

 begin van het jaar 4.813              4.813                 

 + toevoeging -                  -                     

 - aflossing -3.000             -                     

Totaal langlopende schulden 1.813             4.813                

6 - Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

VPU; licentiekosten en projectbegeleiding 11.330             9.130                 

11.330           9.130                

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Geen

Crowdpress is een initiatief van VPU. Ondermeer door het beschikbaar stellen van een tussentijds 

aflossingsvrijlening waarop onbeperkt en zonder kosten vervroegd mag worden afgelost. 

Per 1-1-2021 dient finale aflossing plaats te vinden. 

Tussen VPU en Crowpress is contractueel geregeld dat de exploitatiekosten (licentiekosten en 

projectbegeleiding geleverd door VPU) zullen worden betaald ten laste van het resultaat indien daar 

ruimte voor. De netto donatiemiddelen worden daarvoor niet aangewend.

Er is uit de donaties een voorziening gevormd ad € 8.960 voor projecten die in volgende  boekjaren tot 

finale uitbetaling gaan komen.
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III.6.   Toelichting de staat van Baten en Lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2017

€ €

Baten

Baten primaire doelstelling

 Donaties diverse projecten 7 1.753                5.382                

1.753               5.382               

Bedrijfslasten

Afschrijvingskosten 8 481                  481                  

Overige bedrijfslasten

Uitbetaling projecten 9 -                       -                       

Algemene kosten 10

Factuur Mollie -                       -                       

Bank- en rentekosten 104                   109                   

104                  109                  

Dotatie voorziening projecten 11 1.753               4.792               

Licentiekosten en project coördinatie 12

Licentiekosten & Project coördinatie 2.200                3.000                

2.200               3.000               
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IV. Overige gegevens

1.1. Voorstel saldo van baten- en lastenverwerking

1.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden, die een nieuw licht 

werpen op de situatie per balansdatum, binnen deze jaarrekening.

1.3. Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Mevrouw T.A.C. Witschge (voorzitter)

De heer P.P.M. van Haren (penningmeester)

De heer M.P. Mol (secretaris)

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming 

te geven: Het saldo van baten en lasten over 2018 ad EUR -2.785,- wordt geheel onttrokken aan de 

algemene reserves. 

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde 

bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van de huishouding.
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