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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Keizersgracht 264
1016EV AMSTERDAM

Referentie: 1197/FB
Betreft:
jaarrekening 2019

Amsterdam, 12-08-2020

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Code Sociale Ondernemingen te Amsterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat
van baten en lasten over 2019 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 de in Nederland algemeen aanvaardbare 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Code Sociale Ondernemingen.
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.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Peer Accountants Amsterdam B.V.

J.E.J.M. Mooren
Accountant Administratieconsulent
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

2.1 Bestuursverslag
Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam:

Stichting Code Sociale Ondernemingen

Statutaire zetel:

Amsterdam

Rechtsvorm:

Stichting

Bestuurders(onbezoldigd):

Josephine de Zwaan (Voorzitter)
Mark Hillen
Wineke Haagsma (tot 20/1/2020)
Marloes Tap (vanaf 1/2/2020)
Joske Paumen (vanaf 1/2/2020)

Doel Stichting
Stichting Code Sociale Ondernemingen heeft ten doel het bevorderen van sociaal ondernemerschap, het
implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen, het toetsen en monitoren van
sociaal ondernemers op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen, en het in stand houden van het
Register Sociale Ondernemingen
De Stichting realiseert haar doel door:
1. het werven van sociale ondernemingen voor deelname aan de Code en inschrijving in het Register;
2. het creëren van een lerende omgeving voor Sociale Ondernemingen;
3. een adequate en onafhankelijke beoordeling van de ondernemingen;
4. het evalueren van de inhoud van de Code;
5. het creëren van zoveel mogelijk draagvlak voor de Code en sociaal ondernemerschap bij overheden, impact
investeerders en andere belangrijke spelers in het veld;
6. het ontwikkelen van een solide en financieel duurzame organisatie.
Resultaten en activiteiten
2019 was het jaar waarin de Code – als organisatie voor (h)erkenning van impactgedreven, sociale
ondernemingen – een nieuwe realiteit werd. Na de eerste jaren van ontwikkelen, testen en draagvlak creëren,
werd in 2019 de Code en het Register daadwerkelijk geïmplementeerd. De Stichting werd formeel opgericht,
we stelden het operationele team en het beoordelingsteam samen, en de Review Board werd ingericht met
diverse leden. Er is in dit opstartjaar veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van het toelatingsproces en het
inhoudelijk vormgeven van de toepassing van de principes.
We hebben de eerste ondernemingen in het Register kunnen verwelkomen en een uitgebreide pijplijn van
potentiële ondernemingen voor het Register kunnen opbouwen. Daarnaast hebben we gewerkt aan het
vergroten van de naamsbekendheid van, en het draagvlak voor de Code bij sociaal ondernemers o.a. door het
aanbieden van leertrajecten en workshops.
Ook hebben we eerste stappen op weg naar (h)erkenning van de (meerwaarde van de) Code weten te
realiseren doordat de Code is opgenomen in het Social Return beleid van meer dan 55 lokale overheden
(gemeenten en provincies). Uitvoerders van een publieke aanbesteding kunnen zo met behulp van, door de
Code geregistreerde sociale ondernemingen, invulling te geven aan hun social return verplichting. Hiermee is
een eerste financiële prikkel voor inkoop bij sociaal ondernemers geïntroduceerd.
Dit jaar heeft tevens in het teken gestaan van het vormgeven en uitbreiden van partnerschappen. In de
implementatiefase van de Code hebben we zowel financiële als materiële ondersteuning gekregen van onze
partners - het Oranje Fonds, het Anton Jurgens Fonds, PwC en Social Enterprise NL. Deze ondersteuning
vond deels plaats in de vorm van directe financiering en deels door middel van pro bono bijdragen (via de
uitleen van formatie respectievelijk beoordelaars ten behoeve van het due diligence proces van de Code).
Daarnaast zijn een aantal andere relaties opgebouwd en nieuwe potentiële samenwerkingen verkend met
fondsen, bedrijven en maatschappelijke investeerders.
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

2.1 Bestuursverslag
Financiële resultaten
Over 2019 bedroegen de totale opbrengsten € 176.240. Hiervan betreft de grootste bijdrage (58%) de probono inzet van personeel (Social Enterprise NL) en van beoordelaars (PwC), komt 40% uit bijdragen van
fondsen, en het resterende deel uit daadwerkelijke register bijdragen (€ 4.050).
De kostenstructuur van de Stichting is relatief simpel en bestaat voor het grootste deel uit personeelskosten
(87%). De resterende uitgaven betreffen exploitatiekosten (3%) en algemene kosten (10%). In het totaal heeft
de Stichting in 2019 € 166.982 uitgegeven, waarmee de stichting het jaar met een positief exploitatieresultaat
van € 9.258 afsluit. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de Stichting.
Ontwikkelingen 2020
Ook voor de Code Sociale Ondernemingen is 2020 een bijzonder en onverwacht jaar, gezien de komst van
corona en de economische veranderingen als gevolg daarvan. Niet alleen brengt de corona crisis risico’s met
zich mee voor ons, het biedt de Code wellicht ook kansen. De ontwrichting van de economie dwingt namelijk
om over nieuwe keuzes na te denken. Mede daarom vindt een maatschappelijk debat plaats over een
duurzame, nieuwe economie - een economie die sociale ondernemingen (o.a. onze Register deelnemers) al
volop aan het bouwen zijn. Hiervoor blijven we volop aandacht vragen, niet alleen door verder te gaan met het
vergroten van het aantal deelnemers dat de principes van de Code toepast, maar ook door middel van het
delen van onze kennis en ervaring en het uitbreiden van het draagvlak bij publieke en private partijen die de
Code en het Register kunnen inzetten.
De verwachting is dat het aantal ondernemingen dat in 2020 kan worden toegelaten tot het Register zal
doorgroeien. Als gevolg van COVID-19 gaan we evenwel uit van een lagere groei dan aanvankelijk ingeschat.
Dit omdat het voor tal van sociale ondernemingen zwaar weer is geworden of dit aanstaande is. De financiële
positie van de Code is voor 2020 stabiel, echter voor de periode 2021-2022 is aanvullende financiering
noodzakelijk. Er wordt dan ook ingezet op een verdere uitbreiding van het aantal partnerschappen met
fondsen, bedrijven en maatschappelijke investeerders. De gevolgen van COVID-19 kunnen evenwel een
negatieve doorwerking hebben op een succesvolle realisatie hiervan. Genoemde elementen hebben in 2020
de hoogste prioriteit om zo de continuïteit van de doelstelling van de Stichting te blijven borgen.
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3. JAARREKENING
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Subsidievorderingen

1.331
1.940
1.250
4.521

Liquide middelen

7.360
11.881

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12-08-2020
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

9.152
9.152

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

490
2.239
2.729

11.881

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12-08-2020
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Subsidiebaten
Registerbijdrages
Overige baten
Baten

70.000
4.050
102.190
176.240

Bruto exploitatieresultaat

176.240

Lonen en salarissen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

145.918
4.323
1.355
15.386
166.982

Exploitatieresultaat

9.258

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-106
-106
9.152

Resultaat

9.152

Bestemming resultaat:
Overige reserve

9.152
9.152
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12-08-2020
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Code Sociale Ondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan
voornamelijk uit:
- Het implementeren, evalueren en ontwikkelen van de Code Sociale Ondernemingen;
- Het toetsen en monitoren van sociaal ondernemers op het naleven van de Code Sociale Ondernemingen;
- Het in stand houden van het Register Sociale ondernemingen.
Ondernemingen die toe willen treden tot de Code Sociale Ondernemingen melden zich bij deze stichting. De
stichting toetst de onderneming, waarna al dan niet het keurmerk Code Sociale Ondernemingen uitgereikt
wordt. Na goedkeuring vindt opname plaats in het register sociale ondernemingen. Periodiek vindt controle
plaats. Hierbij beoordeelt de stichting of nog aan de voorwaarden voldaan wordt.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Keizersgracht 264 te Amsterdam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Code Sociale Ondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 73405183.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
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.
GRONDSLAGEN VOOR 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.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
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.
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR 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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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.
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

1.331

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

1.940

Subsidievorderingen
Subsidievordering

1.250

Liquide middelen
Rabobank

7.360
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2019
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

9.152
9.152

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 9.152.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

490

Overige schulden
Overige schuld

2.239
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Subsidiebaten
Subsidiebaten Anton Jurgens Fonds
Subsidiebaten Oranjefonds

50.000
20.000
70.000

Registerbijdrages
Omzet Registerbijdrages

4.050

Overige baten
Pro bono-bijdrage Stichting Social Enterprice NL
Pro bono-bijdrage PwC

77.190
25.000
102.190

Lonen en salarissen
Bruto Loon Directie
Stagiares (pro bono)
Operationeel manager (pro bono)
Operationeel manager
Projectmedewerkers (pro bono)
Projectmedewerkers
Kosten beoordelaars (pro bono)

46.015
6.140
37.413
421
30.426
503
25.000
145.918

Verkoopkosten
Kosten website-ontwikkeling (pro bono)
Website

2.895
1.428
4.323

Kantoorkosten
Drukwerk
Kantoorkosten

200
1.155
1.355

Algemene kosten
Accountantskosten
Kosten reviewboard
Zaalhuur (pro bono)
Zaalhuur
Algemene kosten

3.780
9.350
315
856
1.085
15.386
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Stichting Code Sociale Ondernemingen
Amsterdam

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

106

Amsterdam,
Stichting Code Sociale Ondernemingen

Josephine de Zwaan

Mark Hillen

Marloes Tap

Joske Paumen
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