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ACCOUNTANTSRAPPORT



AKSOS Assurance B.V.

Van Elmptstraat 16.14
9723 ZL  Groningen

Postbus 1121
9701 BC  Groningen

T (050) 317 11 40
F (050) 317 11 41
E info@aksos.nl
I www.aksos.nl

Aan het bestuur van
GRID N.V.  
Brugstraat 2  
9679 BR Scheemda

Groningen, 15 april 2021

Kenmerk: 174600/WAB/SV

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw naamloze vennootschap.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw naamloze vennootschap, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 2.415.395 en de winst-en-verliesrekening sluitende met
een resultaat na belastingen van € 15.802, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 25
van dit rapport.

Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen
AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle



JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa  (1)

Concessies, vergunningen en
rechten van intellectuele eigendom 211.414 342.124

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 1.164.194 1.455.813

Financiële vaste activa  (3)

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen 13.811 7.335

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (4)

Vorderingen op
groepsmaatschappijen 181.313 156.500
Vorderingen op participanten en op
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 32.378 30.322
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen - 70.941
Overige vorderingen en overlopende
activa 543.659 281.090

757.350 538.853

Liquide middelen  (5) 268.626 114.983

2.415.395 2.459.108

Jaarrekening
d.d. 15 april 2021

GRID N.V., te Scheemda
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (6)

Geplaatst kapitaal 45.000 45.000
Agio 1.246.518 1.246.518
Overige reserves 45.244 29.442

1.336.762 1.320.960

LANGLOPENDE SCHULDEN  (7)

Schulden aan kredietinstellingen - 333.334

KORTLOPENDE SCHULDEN  (8)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 333.334 333.333
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 324.582 137.549
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 145.179 81.158
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen 180.180 126.019
Overige schulden en overlopende
passiva 95.358 126.755

1.078.633 804.814

2.415.395 2.459.108
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Netto-omzet  (9) 4.854.705 4.143.999
Kostprijs van de omzet  (10) 1.451.800 994.743

Bruto-omzetresultaat 3.402.905 3.149.256

Kosten

Personeelskosten  (11) 2.351.368 2.132.688
Afschrijvingen  (12) 692.693 680.132
Overige bedrijfskosten  (13) 346.945 175.314

 3.391.006 2.988.134

Bedrijfsresultaat 11.899 161.122

Financiële baten en lasten  (14) -2.573 -2.603
- -

9.326 158.519
Resultaat deelnemingen  (15) 6.476 1.631

Resultaat 15.802 160.150

Jaarrekening
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van GRID N.V., statutair gevestigd te Scheemda, bestaan voornamelijk uit het
verlenen van ICT-diensten en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. GRID N.V.
verleent deze diensten aan haar aandeelhouders en aan deelneming GRD B.V.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

GRID N.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Brugstraat 2  te Scheemda en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 60037385.

Groepsverhoudingen

GRID N.V. te Scheemda staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. 

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van GRID N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie

Op grond van de vrijstelling ingevolge artikel 2:407 lid 2a BW is geen geconsolideerde
jaarrekening opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als
bedoeld in artikel 2: 396 BW.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn
door de Raad voor de jaarverslaggeving.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Jaarrekening
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Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Leasing

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap 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 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval
als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering, wordt verwezen naar de paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa'.

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Jaarrekening
d.d. 15 april 2021

GRID N.V., te Scheemda
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze
invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een
voorziening voor waardeverminderingen.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar
gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden
worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan
de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende
actief. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere
waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

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. 

Jaarrekening
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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

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan
houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek
van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten
met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord
als kosten of opbrengsten.

De door de aandeelhouders ingebrachte bedragen boven het nominaal aandelenkapitaal worden
verantwoord als agio. Hieronder worden tevens begrepen additionele vermogensstortingen door
bestaande aandeelhouders zonder uitgifte van aandelen of uitgifte van rechten tot het nemen of
verkrijgen van aandelen van de onderneming. 

Kosten en kapitaalbelasting verbonden aan de plaatsing van aandelen die niet worden geactiveerd,
worden onder aftrek van belastingeffecten, ten laste van het agio gebracht. Indien en zover het
agio ontoereikend is, worden de bedragen ten laste van de overige reserves gebracht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
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.

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

Jaarrekening
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Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van
deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten

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

Personeelskosten

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn
van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de
vennootschap.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

GRID N.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en betaalt GRID N.V. verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 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.

Afschrijvingen

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

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.

Jaarrekening
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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.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit
aan GRID N.V. wordt toegerekend.

Jaarrekening
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Concessies,
vergun-

ningen en
rechten van
intellectuele
eigendom

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Verkrijgingsprijs 814.101
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -471.977

342.124

Mutaties 
Investeringen 21.669
Afschrijvingen -152.379

-130.710

Boekwaarde per 31 december 2020
Verkrijgingsprijs 835.770
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -624.356

211.414

Afschrijvingspercentages
%

Concessies, vergunningen en rechten
van intellectuele eigendom  20 - 33,3

Jaarrekening
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2. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 3.671.293
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.215.480

1.455.813

Mutaties 
Investeringen 248.695
Afschrijvingen -540.314

-291.619

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 3.919.988
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.755.794

Boekwaarde per 31 december 2020 1.164.194

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20 - 50

Jaarrekening
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3. Financiële vaste activa

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

GRD B.V. 13.811 7.335

2020

€

2019

€

GRD B.V.

Stand per 1 januari 7.335 5.704
Aandeel in het resultaat 6.476 1.631

Stand per 31 december 13.811 7.335

Betreft een 95% deelneming in GRD B.V., statutair gevestigd te Scheemda.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Vorderingen

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen

GRD B.V. 181.313 156.500

Tussen de partijen bestaat een overeenkomst waarin afgesproken is dat er onderlinge
geldtransacties over en weer mogen plaats vinden tot een maximum van € 750.000. De
verschuldigde rente betreft het gemiddelde EURIBOR-rentetarief 12 maanden van de maanden
januari en december van het betreffende kalenderjaar, vermeerderd met 1 procentpunt. De rente
wordt aan het einde van het jaar toegevoegd aan de rekening-courant. Beide partijen kunnen het
contract opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden.

Jaarrekening
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GRD B.V.

2020

€

2019

€

Stand per 1 januari 156.500 -54.958
Mutaties lopend boekjaar, per saldo 24.813 211.458

Stand per 31 december 181.313 156.500

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin

wordt deelgenomen

Rekening-courant De Kompanije 35.805 15.209
Rekening-courant Gemeente Oldambt -3.427 15.113

32.378 30.322

Over de vorderingen wordt geen rente berekend. Verplichtingen betreffen afrekeningen van het
boekjaar in verband met afgenomen dienstverlening door participanten van GRID N.V.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 70.941

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te factureren omzet - 18
Vooruitbetaalde bedragen 543.659 281.072

543.659 281.090

5. Liquide middelen

Banken 268.264 114.683
Kas 362 300

268.626 114.983

Jaarrekening
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Geplaatst kapitaal

45.000 gewone aandelen nominaal € 1,00 45.000 45.000

2020

€

2019

€

Agio

Stand per 1 januari 1.246.518 968.800
Dotatie - 277.718

Stand per 31 december 1.246.518 1.246.518

Overige reserves

Stand per 1 januari 29.442 -130.708
Resultaatbestemming boekjaar 15.802 160.150

Stand per 31 december 45.244 29.442

7. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Leningen o/g

BNG Bank - 333.334

Jaarrekening
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2020

€

2019

€

BNG Bank

Stand per 1 januari 666.667 1.000.000
Aflossing -333.333 -333.333

Stand per 31 december 333.334 666.667
Aflossingsverplichting komend boekjaar -333.334 -333.333

Langlopend deel per 31 december - 333.334

Deze lening ad € 1.000.000 is verstrekt door BNG Bank. Aflossing vindt plaats over een periode
van 3 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,20% en staat vast tot en met 2021. De jaarlijkse
aflossing bedraagt € 333.333. Het aantal resterende jaartermijnen bedraagt 1.

8. Kortlopende schulden

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen o/g 333.334 333.333

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 324.582 137.549

Schulden aan participanten en aan maatschappijen

waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Gemeente Westerwolde 145.179 81.158

Over de schulden wordt geen rente berekend. Verplichtingen betreffen afrekeningen van het
boekjaar in verband met niet afgenomen dienstverlening door participanten van GRID N.V.

Jaarrekening
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31 december
2020

€

31 december
2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 61.814 -
Loonheffing 118.366 102.257
Pensioenen - 23.762

180.180 126.019

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Accountantskosten 14.220 13.625
Rente- en bankkosten 83 66
Nettoloon 331 -
Nog te betalen bedragen 80.724 113.064

95.358 126.755

Zekerheden

Zekerheden geldlening BNG Bank

GRID N.V. heeft zich jegens BNG Bank verbonden om tot zekerheid voor de voldoening van al
hetgeen GRID N.V. aan BNG Bank uit hoofde van geldleningsovereenkomst 40.112225
verschuldigd is en/of te eniger tijd zal worden, de volgende zekerheden verstrekt:

 Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling ten bedragen van EUR 400.000,00 
(zegge: vierhonderdduizend euro) vermeerderd met rente, boeten en kosten ingeval van niet
nakoming van de voorwaarden van de geldleningsovereenkomst door GRID N.V., gesteld
door gemeente Oldambt, zetelend te Winschoten en kantoorhoudende te (9671 CD) aan de
Johan Modastraat 6;

 Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling ten bedragen van EUR 400.000,00 
(zegge: vierhonderdduizend euro) vermeerderd met rente, boeten en kosten ingeval van niet
nakoming van de voorwaarden van de geldleningsovereenkomst door GRID N.V., gesteld
door Werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam, statutair gevestigd te Veendam en
kantoorhoudende te (9641 AW) aan het Raadhuisplein 5;

 Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling ten bedragen van EUR 200.000,00 
(zegge: tweehonderdduizend euro) vermeerderd met rente, boeten en kosten ingeval van
niet nakoming van de voorwaarden van de geldleningsovereenkomst door GRID N.V.,
gesteld door gemeente Westerwolde, zetelend te Sellingen en kantoorhoudende te (9551
AB) aan de Dorpsstraat 1.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

GRID N.V. is operational leaseverplichtingen voor de Citroën Berlingo met kenteken V-125-PF
aangegaan tot en met 2023, waarvan de verplichtingen € 4.390 op jaarbasis bedragen.

GRID N.V. is  leaseverplichtingen aangegaan inzake een server en storage tot en met 1 mei 2025,
waarvan de verplichtingen € 119.820 op jaarbasis bedragen.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door GRID N.V. zijn financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte 
(€ 27.000 per jaar).

Jaarrekening
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€

2019

€

9. Netto-omzet

Bijdragen participanten 4.854.705 4.143.999

10. Kostprijs van de omzet

Kosten projecten 1.451.800 994.743

11. Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.466.413 1.194.741
Sociale lasten 201.008 199.038
Pensioenlasten 209.978 180.055
Overige personeelskosten 473.969 558.854

2.351.368 2.132.688

Lonen en salarissen

Bruto lonen 1.466.413 1.194.741

Sociale lasten

Sociale lasten 201.008 199.038

Pensioenlasten

Pensioenlasten 209.978 180.055

Overige personeelskosten

Externe inhuur 334.746 488.996
Reis- en verblijfkosten 6.099 7.609
Onkostenvergoedingen 11.847 7.774
Opleidingskosten 40.827 8.622
Ziekengeldverzekering 34.750 25.453
Kosten HRM en salarisadministratie 28.200 5.400
Vergoeding RvC 17.500 15.000

473.969 558.854

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren 23 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2019: 21).
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2020

€

2019

€

12. Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 152.379 141.989
Materiële vaste activa 540.314 538.143

692.693 680.132

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 152.379 141.989

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 540.314 538.143

13. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 48.837 29.110
Exploitatiekosten 114.167 26.285
Kantoorkosten 107.980 35.112
Verkoopkosten - 1.287
Algemene kosten 75.961 83.520

346.945 175.314

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 32.670 27.000
Onderhoud onroerende zaak 16.167 2.110

48.837 29.110

Exploitatiekosten

Leasekosten server en storage 114.167 26.285

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 961 1.046
Automatiseringskosten 82.963 12.687
Telefoon 18.357 11.149
Verzekeringen 5.699 10.230

107.980 35.112

Verkoopkosten

Representatiekosten - 1.287

Jaarrekening
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2020

€

2019

€

Algemene kosten

Accountantskosten 17.220 17.500
Advieskosten 55.199 63.004
Overige algemene kosten 3.542 3.016

75.961 83.520

14. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -2.573 -2.603

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten banken 1.240 603
Rente lening o/g BNG Bank 1.333 2.000

2.573 2.603

15. Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat GRD B.V. 6.476 1.631

Ondertekening van de jaarrekening

Scheemda, 15 april 2021

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord

A.M. Fischer M.G. Poorthuis

 J.C. Volkers

 A.A. Vlaardingerbroek
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 20 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene
Vergadering.

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering

vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen   groter is dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens
de wet moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.

4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar
eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of
pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt
aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft
op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de
winstverdeling eveneens niet mee. 

6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2
is voldaan volgens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand
van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin
het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in
het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.
In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren
bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de
handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister
neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

Jaarrekening
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AKSOS Assurance B.V. Van Elmptstraat 16-14, 9723 ZL Groningen / Postbus 1121, 9701 BC  Groningen / info@aksos.nl.  

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090149. Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van 

toepassing AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: de aandeelhouders van GRID N.V. 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van GRID N.V. te Scheemda gecontroleerd. Naar ons oordeel 
geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van GRID N.V. per 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de winst- en verliesrekening over 2020; en 
3. 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 GRID N.V. 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. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. 

 

C. 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 Titel 9 Boek 2 BW. 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 onderneming 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 vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

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

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
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. 
 
Groningen, 15 april 2021 
AKSOS Assurance B.V. 
 
 
 
 
 
drs. W.A. Barkhof RA 
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