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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Balans per 31-12-2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa 5.771 1.881

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

- Handelsdebiteuren 2.547 18.894

- Belastingen/premies soc.verz. 0 2.921

- Overige vorderingen/overlopende activa 17.498 12.802

20.045 34.616

Liquide middelen 131.395 124.356

Totaal Activa 157.211 160.853

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

- Algemene reserve 85.623 86.267

85.623 86.267

KORTLOPENDE SCHULDEN

- Crediteuren 10.047 12.227

- Belasting en premies sociale verz. 6.148 4.947

- Overige schulden en overl. passiva 55.393 57.412

71.588 74.586

Totaal Passiva 157.211 160.853

Rotterdam, 23 maart 2021

Henry Vorselman

Bestuurder Digital Playground

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Exploitatierekening 2020

boekjaar begroting boekjaar

2020 2020 2019

BATEN

- Publieksinkomsten 55.609 85.000 114.363

- Directe opbrengsten 14.082 0 3.300

- Indirecte opbrengsten 9.747 7.000 10.628

Totaal Opbrengsten 79.437 92.000 128.291

- Subsidie Gemeente Rotterdam 258.000 254.000 254.000

- Overige subsidies/bijdragen publiek 65.605 15.000 34.355

- Overige subsidies/bijdragen privaat 0 15.000 17.011

Totaal Subsidies en Bijdragen 323.605 284.000 305.366

Totaal baten 403.042 376.000 433.657

LASTEN

Beheerslasten

- Personeel 112.592 129.000 126.758

- Materieel 86.292 78.725 81.564

Totaal beheerslasten 198.884 207.725 208.322

Activiteitenlasten

- Personeel 167.983 162.000 187.477

- Materieel 36.819 6.000 31.012

Totaal activiteitenlasten 204.802 168.000 218.490

Totaal lasten 403.686 375.725 426.811

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -644 275 6.845

Rentebaten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -644 275 6.845

RESULTAATBESTEMMING:
- Mutaties stichtingskapitaal -644 0 6.845

Totaal -644 0 6.845

Rotterdam, 23 maart 2021

Henry Vorselman

Bestuurder Digital Playground
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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Kasstroomoverzicht

boekjaar boekjaar boekjaar

2019 2019 2018

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -644 6.845 -16.355

Afschrijvingen op materiële vaste activa 940 537 488

Mutatie voorzieningen 0 0 0

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 296 7.383 -15.868

Mutatie in voorraden 0 0 0

Mutatie vorderingen 14.571 -7.445 19.405

Mutatie kortlopende schulden -2.998 35.602 -13.225

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 11.869 35.540 -9.687

II kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in vaste activa -4.830 0 -2.687

Desinvesteringen vaste activa 0 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.830 0 -2.687

III kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Ontvangsten uit langlopende schulden/egalisatiereserve 0 0 0

Aflossing uit langlopende schulden 0 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 0

Mutatie liquide middelen I-II+III 7.039 35.540 -12.374

Liquide middelen einde boekjaar 131.395 124.356 88.816

Liquide middelen begin boekjaar 124.356 88.816 101.191

7.039 35.540 -12.374
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen.

Waarderingsgrondslagen

De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn hierna uiteengezet bij de

toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld geschiedt de

waardering tegen de nominale waarde.

Vergelijkende cijfers

Voor zover de wijze van rubricering over 2020 afwijkt van die van 2019 zijn de ter vergelijking

opgenomen cijfers aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met

afschrijvingen, berekend volgens jaarlijks gelijkblijvende percentages van de aanschaffings-

waarde. De percentages zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en de

eventuele restwaarde van de onderscheiden activa.

Vorderingen en overlopende activa

De voorziening voor het risico van oninbaarheid is in mindering gebracht op het bedrag van

de vorderingen. De voorziening is bepaald op basis van individuele beordeling van de 

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5



Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over

dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de 

betreffende prestaties verricht zijn door verkoop en levering.

Verliezen en risico's worden verantwoord in het boekjaar waarin zij hun oorsprong vinden, voor

zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Baten

De baten bestaan uit enerzijds opbrengsten (onder te verdelen in directe en indirecte 

opbrengsten) en anderzijds uit bijdragen van subsidieverstrekkers, welke aan het boekjaar zijn

toe te rekenen.

De opbrengsten bestaan hierbij uit directe opbrengsten van kernactiviteiten van de stichting

en indirecte opbrengsten van afgeleide activiteiten.

Subsidies worden hierbij onderverdeeld in het kader van Cultuurnota van gemeente Rotterdam, 

en overige subsidies en bijdragen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages 

van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Financieel resultaat

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de 

cash flow, die bestaat uit het resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk 

gepresenteerd. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten.

In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen 

in de mutatie van de liquide middelen.
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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Balans per 31-12-2020

Materiële vaste acitva
31-12-2020 31-12-2019

- Inventaris 5.771 1.881

specificaties:

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari

- Aanschaffingswaarde t/m 01-01 170.546     

- Afschrijvingen t/m 01-01 168.665     

Boekwaarde per 01-01 1.881

Mutaties

- Investeringen 4.830

- Desinvesteringen 0

- Afschrijvingen boekjaar 940

- Afschrijvingen desinvesteringen 0

Boekwaarde per 31 december

- Aanschafwaarde 31-12 175.376

- Afschrijvingen t/m 31-12 169.605

Boekwaarde per 31-12 5.771         

Afschrijvingspercentages 10 t/m 50%

Vorderingen: handelsdebiteuren
31-12-2020 31-12-2019

- debiteuren 2.547 18.894

2.547 18.894

specificaties:

Debiteuren nominaal per 31-12 2.547 18.894

Voorziening Dubieuze Debiteuren 0 0

Saldo balans 31-12 2.547 18.894
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Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Balans per 31-12-2020

Vorderingen: Belastingen/premies soc.verz.
31-12-2020 31-12-2019

- Omzetbelasting 0 137

- Pensioenen 0 2.784

0 2.921

Vorderingen: Overige vorderingen/overlopende activa
31-12-2020 31-12-2019

- Vooruitbetaalde bedragen 6.750 2.066

- Waarborgsommen 10.735 10.735

17.498 12.802

Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

- ING bank 81.057 73.956

- ING Extra Bonus 50.012 50.012

- Kas 326 388

131.395 124.356

Stichtingskapitaal
31-12-2020 31-12-2019

Saldo per 1 januari 86.267 79.422

Resultaatbestemming -644 6.845

Saldo per 31 december 85.623 86.267

9



Stichting Digital Playground JAARREKENING 2020

Balans per 31-12-2020

Kortlopende schulden
31-12-2020 31-12-2019

Belasting en premies sociale verzekeringen

- Omzetbelasting 341

- Loonheffing 5.807 4.947

6.148 4.947

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld/vakantiedagen 8.189 8.085

Vooruitgefactureerde/vooruitontvangen bedragen 10.352 2.507

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 30.502 40.065

Nog te betalen kosten 6.350 6.754

55.393 57.412

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Ten behoeve van de workshops van Digital Playground is een huurovereenkomst 

aangegaan voor het pand aan de Schilderstraat 26a-28a. 

De huurovereenkomst loopt tot 31 december 2021 en kan jaarlijks worden opgezegd, 

met een opzegtermijn van een jaar.

De huur bedraagt € 43.109,- per jaar.

Subsidies

Door subsidieverstrekkers zijn prestatienormen gesteld. Indien bij de afrekening blijkt dat

de stichting hier niet aan heeft voldaan, bestaat er een risico dat subsidies (gedeeltelijk)

terugbetaald moeten worden.

Vanwege de corona situatie is voor 2020 deze prestatieverplichting versoepeld.
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Exploitatierekening 2020

Baten

Publieksinkomsten

- Workshops Rotterdam 38.934 60.000 61.185

- Projecten 16.675 25.000 53.178

Totaal publieksinkomsten 55.609 85.000 114.363

Overige directe inkomsten

- Projecten 14.082 0 3.300

Totaal directe inkomsten 14.082 0 3.300

Indirecte opbrengsten

- Advies en organisatie 0 2.500

- Filmsport 0 2.000 0

- Verhuur en overige 9.747 5.000 8.128

Totaal indirecte opbrengsten 9.747 7.000 10.628

Totaal Opbrengsten 79.437 92.000 128.291

Bijdragen

- Structurele subsidie 258.000 254.000 254.000

Subsidie Gemeente Rotterdam 258.000 254.000 254.000

Overige subsidies/bijdragen publiek 65.605 15.000 34.355

Overige subsidies/bijdragen privaat 0 15.000 17.011

Totaal overige subsidies en bijdragen 65.605 30.000 51.366

Totaal Subsidies en Bijdragen 323.605 284.000 305.366

In de overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen is een toekenning van Fonds voor

Cultuurparticipatie voor het project Studio Spijkcity opgenomen en de subsidie voor Rotterdam Code Tour. 

Het project Studio Spijkcity is nog niet helemaal uitgevoerd,waardoor de helft van de subsidie voor 2020 is

doorgeschoven naar 2021. 

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2020

realisatie 2020

begroting 2020

begroting 2020
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Exploitatierekening 2020

Beheerslasten: personeel

- Bruto lonen 89.704 114.400 88.534

- Sociale lasten 14.999 15.801

- pensioenpremie 11.298 11.242

- freelancers (administratie) 5.279 4.500 4.316

- Overige personeelskosten 9.856 10.100 6.865

112.592 129.000 126.758

De sociale lasten en pensioenpremie zijn begroot onder bruto loon.

De loonkosten zijn lager dan begroot, als gevolg van een uitkering van de verzuimverzekering

voor een zieke medewerker.

Beheerslasten: Materieel

huisvestingskosten

- Huur 43.109 40.000 40.413

- Energie/water 5.478 7.000 6.843

- Onderhoud huisvesting 2.713 133

- Overige huisvestingslasten 5.508 4.000 6.121

56.808 51.000 53.509

afschrijvingen

- Inventaris 940 0 537

940 0 537

kantoorkosten

- Telefoon/fax/kopieer en ict 7.236 5.500 6.202

- kantoorkosten 1.831 1.325 1.501

- Accountant- en advieskosten 3.338 2.300 3.420

- Kosten algemeen advies 159 1.400 6.000

- Representatiekosten 1.408 3.000 2.379

- Overige kosten 3.598 4.200 3.584

17.570 17.725 23.086

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2020

realisatie 2020

realisatie 2020

realisatie 2020 begroting 2020

begroting 2020

begroting 2020

begroting 2020
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Exploitatierekening 2020

algemene publiciteitskosten

- Publiciteit projecten 10.974 10.000 4.432

10.974 10.000 4.432

Activiteitenlasten: personeel

- Lonen en salarissen 91.670 81.000 67.842

- Sociale lasten 18.251 11.052

- Pensioenlasten 9.652 6.752

- Overige personeelskosten 4.696 5.261

- Hon. Workshopleiders 40.264 81.000 68.291

- Honoraria overig 3.449 28.279

167.983 162.000 187.477

Activiteitenlasten: materieel

- Huur en aanschaf materialen 1.751 2.500 25.242

- Onderzoek en ontwikkeling 30.742 1.013

- Cultuurkaart bijdrage 957 1.000 1.756

- Reis- en verblijfkosten 515 649

- Overige projectkosten 2.854 2.500 2.352

Totaal activiteitskosten 36.819 6.000 31.012

- Overige baten en lasten 0 0 0

36.819 6.000 31.012

De aanschaf materialen zijn hoger dan begroot vanwege de kosten voor de Rotterdam Code Tour en 

het project Studio Spijkcity.

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2019

realisatie 2020

realisatie 2020

realisatie 2020

begroting 2020

begroting 2020

begroting 2020
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting Digital Playground 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Digital Playground te Rotterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Digital Playground per 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende waarderingsgrondslagen.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2020; 
- de staat van baten en lasten over 2020; en 
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.   
 
De basis voor ons oordeel  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Digital Playground zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
 
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarbare waarderingsgrondslagen. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

Administratie  Belastingen  Loonadministratie  Onlineboekhouden  Accountancy  Bedrijfsadvies

Accountantskantoor

 KUBUS Dor-

Vrieseweg 80A

3311 NX Dordrecht

becon 609663

iban NL04 RABO 0314 5278 18

kvk 67009964

btw NL132660003B01t 088-2349000

e dordrecht@kubus.nl

www.kubusdordrecht.nl 

KUBUS Dordrecht

Vrieseweg 80A



�

�

realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 23 maart 2021 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
 
Drs. A.L. Spruit RA 


