
JAARREKENING 2021



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

31 december 2021

euro's euro's

31 december 2020

euro's euro's

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 18.100 15.637

Materiële vaste activa 169.369 204.324

 187.469 219.961

Vlottende activa

Voorraden 169.829 192.070

Vorderingen 509.069 540.965

Liquide middelen 607.814 432.025

 1.286.712 1.165.060

 1.474.181 1.385.021
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31 december 2021

euro's euro's

31 december 2020

euro's euro's

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 212.000 0

Overige reserves 534.092 445.592

746.137 445.637

Voorzieningen

Voorzieningen 0 62.818

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen projectsubsidies 323.619 396.344

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 113.980 216.727

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 33.273 28.018

Overige schulden 257.172 235.477

728.044 876.566

 1.474.181 1.385.021
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

2021

euro's

Begroting

2021

euro's

2020

euro's

Baten 2.107.315 2.287.000 2.541.327

Subsidie gemeente Groningen 1.008.000 1.008.000 1.073.427

Totaal Baten 3.115.315 3.295.000 3.614.754

Lasten

Lonen en salarissen 1.174.938 1.345.000 1.493.097

Afschrijvingen 43.773 44.000 66.719

Huisvestingskosten 194.160 210.000 155.135

Inkoop goederen en projecten 1.085.090 1.301.000 1.555.393

Bureaukosten 142.753 180.000 170.803

Verkoopkosten 52.558 30.000 0

Marketingkosten 116.477 120.000 197.830

 2.809.749 3.230.000 3.638.977

Bedrijfsresultaat 305.566 65.000 -24.223

Financiële baten en lasten -5.066 -5.000 -5.618

Resultaat na belastingen 300.500 60.000 -29.841

2021

euro's euro's

Resultaatbestemming

Resultaat 2021 300.500

Naar bestemmingsreserve projecten 60.000

Naar bestemmingsreserve ontwikkeltrajecten 77.000

Naar bestemmingsreserve transitie naar kenniseconomie 75.000

212.000

Naar vrije reserve 88.500
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Marketing Groningen, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer

02080231, bestaan voornamelijk uit het verstrekken van informatie op het gebied van het vermarkten van het toeristisch product van de stad Groningen.

Continuïteit

De Stichting heeft in 2021, net als in het boekjaar 2020, te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd

in een forse omzetdaling. De totale omzetdaling ten opzichte van de begroting 2022 is bijna 8%, waarvan een groot gedeelte veroorzaakt is door de

coronasituatie. Vanaf 2020 zijn er al maatregelen getroffen om deze situatie het hoofd te bieden. De Stichting heeft in 2021 ook gebruik gemaakt van de

NOW-regeling, wat een positieve impact heeft op resultaat en liquiditeit. Naast corona moest de Stichting zich ook voorbereiden op forse tegenvallende

budgetten vanaf 2021. De scherpe keuzes en moeilijke beslissingen die de ondernemingsleiding in 2020 heeft moeten maken, konden verzilverd

worden in 2021. Door een heldere focus en duidelijke definitie van de missie en kernactiviteiten kon de positie als autoriteit op het gebied van

merkmanagement, promotie en gastvrijheid verder verstevigd worden.  En omdat het fundament inmiddels staat als een huis, onder andere de

merkstrategie en het online platform visitgroningen.nl, kon er zeer flexibel ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in 2021 met prachtige resultaten

als gevolg. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de

jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Marketing Groningen (geregistreerd onder KvK-nummer 02080231) is feitelijk gevestigd op Gedempte Zuiderdiep 22 te Groningen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de geldende wettelijke bepalingen en met in achtneming van de voorschriften volgens Richtlijn C1 van de Raad

voor de Jaarverslaggeving inzake kleine organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld,

tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

Bestemmingsreserves zijn, door het bestuur bepaald, in hun bestedingsmogelijkheid beperkt en betreffen geen verplichtingen. Het bestuur kan de

beperking zelf opheffen. 

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de

stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreft een geactiveerde website en wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een

vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis

van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de

aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt

bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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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.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang

redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en de kosten en andere

lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen

zijn overgedragen aan de koper.

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.

Subsidie gemeente Groningen

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het

kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de

inhoud van de overeenkomst.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
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Pensioenen

Stichting Marketing Groningen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde

premie wordt als last verantwoord. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen. 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de

verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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WNT-verantwoording 2021 

 

De WNT is van toepassing op Stichting Marketing Groningen. Het voor Stichting Marketing Groningen  

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,-. Dit betreft het algehele 

bezoldigingsmaximum. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking  

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 B. Risselada - Lutz    

Functiegegevens Directeur-bestuurder   

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 

01/01 – 31-12   

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1,0   

Dienstbetrekking? Ja   

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
124.129   

Beloningen betaalbaar op termijn   16.430   

Subtotaal 140.559   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
209.000   

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
N.v.t.    

    

Bezoldiging 140.559   

    

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan12 
N.v.t.    

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.   

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 B. Risselada - Lutz    

Functiegegevens Directeur-bestuurder    

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

01/01 – 31-12    

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1,0   

Dienstbetrekking? Ja    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
108.493   

Beloningen betaalbaar op termijn   13.281   

Subtotaal 121.774   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
201.000   

    

Bezoldiging 121.774   



 

 

 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,- of minder 

 

 

Gegevens 2021  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE                                  IN FUNCTIE PER    DATUM AFTREDEN 

W. van de Pol Voorzitter raad van toezicht               01-01-2020           

B.J. Bruning Lid raad van toezicht                         17-09-2019  

J. Bakker Lid raad van toezicht                         01-02-2021  

T. Faber Lid raad van toezicht                         01-02-2021 

P. Wageman Lid raad van toezicht                         01-02-2021 

M. Spit Lid raad van toezicht                         01-02-2021 

P. Bregman Lid raad van toezicht                                                     01-02-2021 

I. Walinga Lid raad van toezicht                                                     01-02-2021 

C. Bos Lid raad van toezicht                                                     01-02-2021 

 

 




