Financiële verantwoording 2020
Toelichting jaarrekening 2020
Stichting Probos heeft over 2020 een positief bedrijfsresultaat (na belasting) behaald van 25.976 euro.
Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De bedrijfsresultaten vanaf 2011 zijn te zien
in figuur 3. Het eigen vermogen is na dit positieve bedrijfsresultaat 503.727 euro (na belastingen).
400.000 euro van de reserve is gereserveerd als continuïteitsreserve 1. De rest van het eigen vermogen
is als investeringsruimte aangemerkt.
De netto-omzet bedroeg in 2019 921.705 euro dat is 3,9% lager dan in 2019 (958.252 euro). De omzet
op basis van eigen uren (bruto-omzetresultaat) lag in 2020 4,7% hoger in vergelijking met 2019. De
externe kosten ten behoeve van projecten lagen in vergelijking met 2019 25% lager. Dit is het gevolg
van het feit dat er binnen de Klimaatenvelop 2020 veel meer als onderaannemer is gewerkt en veel
minder als projectleider.
De lasten zijn met 1,4% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de lasten is een
indexatie van de reeds opgebouwde pensioenen en een eindejaarsuitkering van het personeel voor het
jaar 2020 opgenomen.
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Figuur 3
Bedrijfsresultaat (voor belasting) van 2011 tot en met 2020

Het merendeel van de kosten betrof personeelskosten (85%) en huisvestingskosten (6%). Als
gevolg van ontwikkeling binnen de bestaande salarissen en het aantrekken van extra
(tijdelijk) personeel zijn de personeelskosten in 2018 met ongeveer 8% gestegen. Van de
negen personeelsleden waren in 2018 er zes in vaste dienst. Het hoge aandeel van de
personeelskosten binnen de totale lasten is te verwachten bij een kennisorganisatie als Het
1

Een half jaar doorbetaling van lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en verzekeringen personeel en afwikkeling van een
eventuele onverwachte bedrijfsbeëindiging.
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merendeel van de kosten betrof personeelskosten (86%) en huisvestingskosten (5%). Ondanks het
aantrekken van nieuw personeel en ontwikkeling binnen de bestaande salarissen, zijn de
personeelskosten in 2020 stabiel gebleven. Van de 14 personeelsleden die gedurende (een deel van)
2020 voor Probos hebben gewerkt, waren er zeven in vaste dienst. Het hoge aandeel van de
personeelskosten binnen de totale lasten is te verwachten bij een kennisorganisatie als Probos. Met
een groot aandeel senior medewerkers en het feit dat de werknemers op WO-niveau werken en
ingeschaald zijn.
Als gevolg van de gewijzigde werksituatie door Covid-19 zijn de kantoorkosten en reis- en
verblijfkosten in 2020 lager uitgevallen. De overname van Bureau Silve heeft ertoe geleid dat de
afschrijvingen en de accountantskosten (inhuur juridisch advies) in 2020 boven begroting liggen.

Jan Oldenburger

Stichting Probos

Balans per 31 december 2020
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Balans (vervolg)
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Staat van baten en lasten over 2020
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