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13-10-2022 Stichting 488

's-Gravenhage

Aan de directie van:

 

Stichting 488

T.a.v. Het bestuur 
Westeinde 101
2512 GV  's-Gravenhage

Geacht bestuur, 13 oktober 2022

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 van Stichting 488

Samenstellingsverklaring 

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting 488

te 's-Gravenhage samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de

huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen

resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan

een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen

inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

 

Met vriendelijk groet,

Natuurlijk Balans

W.M. van Wanrooij-Borst

Waalwijk, 13 oktober 2022
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's-Gravenhage

Resultaatvergelijking  

 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 32.651 (2020: € 55.127).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.

Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 

 

  2021   2020

€ % € %

Netto baten 149.713 100,0% 62.465 100,0%

Kostprijs van de omzet -1.653 -1,1% 0 0,0%

Som der baten 148.060 98,9% 62.465 100,0%

  

  

Personeelskosten 7.851 5,2% 1.700 2,7%

Afschrijvingen 8.163 5,5% 0 0,0%

Huisvesting 62.836 42,0% 0 0,0%

Kantoorkosten 5.982 4,0% 67 0,1%

Verkoopkosten 312 0,2% 150 0,2%

Algemene kosten 23.338 15,6% 5.363 8,6%

Totaal lasten 108.482 72,5% 7.280 11,7%

  

Resultaat 39.577 26,4% 55.185 88,3%

  

Financiële baten en lasten -6.926 -4,6% -59 -0,1%

    

Som der baten en lasten 32.651 21,8% 55.127 88,3%
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Algemeen

Gegevens van de onderneming

Handelsnaam: Stichting 488

Adres: Westeinde 101

Postcode en plaats: 2512 GV  's-Gravenhage

Oprichtingsdatum: 21-04-2020

Rechtsvorm

Bedrijfsactiviteiten

De Stichting heeft ten doel:

Het structureel en duurzaam transformeren van de levens- en ontwikkelingsomstandigheden van kwetsbare 

individuen en gezinnen in de regio Den Haag door middel van het initiëren en/of exploiteren en/of faciliteren

van charitatieve, missionaire, kerkelijke, diaconale en sociale voorzieningen en activiteiten, met integraal

het opzetten en exploiteren van een of meerdere Christelijke woon- en leefgemeenschappen en voorts

al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 77878329

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

Mevrouw A.T. Veijer - Voorzitter

De heer A.J. Veerman - Secretaris

Mevrouw H.E. van Halder-Eicher - Penningmeester

De heer M.V. van den Hout - Algemeen bestuurslid

De heer Y.H. Cheung - Algemeen bestuurslid

De heer R.A. Zoutendijk - Algemeen bestuurslid

Stichting
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Financiele positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te

worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum

aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 

hierdoor zijn beinvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020: 

 

 

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 510.719 78,1% 23.899 15,4%

Financiële vaste activa 128.139 19,6% 0 0,0%

Liquide middelen 14.736 2,3% 131.227 84,6%

  

653.594 100,0% 155.127 100,0%

Passiva

Kapitaal 87.778 13,4% 55.127 35,5%

Langlopende schulden 375.000 57,4% 100.000 64,5%

Kortlopende schulden 190.816 29,2% 0 0,0%

  

653.594 100,0% 155.127 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020 verschil

€ € €

Liquide middelen 14.736 131.227 -116.492

14.736 131.227 -116.492

Af: Kortlopende schulden -190.816 0 -190.816

Netto werkkapitaal -176.081 131.227 -307.308

31 dec 2021 31 dec 2020
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Solvabiliteit

Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen

het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze

solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen

worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van

de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 15,5% 55,1%

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 13,4% 35,5%

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 

onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande

kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020

Quick ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden 0,1 -

Current ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 0,1 -
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021
 (na resultaatsbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

Verbouwingen 510.719  23.899  

 510.719  23.899

Financiële vaste activa

Overige langlopende vorderingen 128.139  0  

 128.139  0

Vlottende activa

Liquide middelen

Rekening courant bank 14.733  31.227  

Deposito 3  100.000  

 14.736  131.227

  653.594  155.127

31 dec 202031 dec 2021
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Balans per 31 december 2021
 (na resultaatsbestemming)

     

€ € € €

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Vermogen

Algemene reserves 87.777   55.127  

 87.777  55.127

Langlopende schulden

Onderhandse leningen 100.000  100.000  

Overige langlopende leningen 275.000  0  

 375.000  100.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 81.947  0  

Overige schulden 45.326  0  

Overlopende passiva 63.543  0  

 190.816  0

  653.594  155.127
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Staat van Baten en Lasten 2021
 

 

€ € € €

Netto baten 149.713  62.465  

Kostprijs van de omzet -1.653  0  

Som der baten  148.060  62.465

Personeelskosten 7.851  1.700  

Afschrijvingen 8.163  0  

Huisvesting 62.836  0  

Kantoorkosten 5.982  67  

Verkoopkosten 312  150  

Algemene kosten 23.338  5.363  

Totaal lasten  108.482  7.280

Resultaat  39.577  55.185

Financiële baten en lasten -6.926  -59

    

Som der baten en lasten  32.651  55.127

    

    

2021 2020
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Kasstroom over 2021
 

 

€ €

Som der baten en lasten  39.577

Aanpassingen voor:   

Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 8.163

Mutatie voorzieningen 0

8.163

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen 0

Mutatie voorraden en onderhanden werk 0

Mutatie operationele schulden 190.816

  190.816

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  238.557

Ontvangen/betaalde rentes -6.926  

Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  

Waardeverandering vordering vaste activa 0

Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  

Betaalde winstbelasting 0  

Mutatie deelnemingen 0

Mutatie aandeel derden 0

Mutatie for 0

Overige baten/lasten 0  

  -6.926

Kasstroom uit operationele activiteiten  231.631

   

(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  

(Des)investeringen in materiele vaste activa -486.820  

(Des)investeringen in financiele vaste activa -128.139  

Waarvan afschrijvingen -8.163

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -623.122

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  

Mutatie vermogencomponenten 0  

Mutatie langlopende schulden 275.000  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  275.000

  

Netto kasstroom -116.492

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  

Mutatie geldmiddelen  -116.492

2021
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

In de jaarrekening van Stichting 488 is gebruik gemaakt van de door de wetgever

geboden mogelijkheid in artikel 2:395a Lid 7 BV om fiscale grondslagen te hanteren voor de waardering van

de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een

financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de 

financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de

toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële

leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde

wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting 488

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Kortlopende schulden worden

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met

agio of disagioen onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 worden aan dezelfde periode toegerekend.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het

werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van

nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Som der baten

De  bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,

de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van

grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder

netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder

aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

 

 

Materiële vaste activa
31 dec 2021

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen: €

Verbouwingen

Aanschaffingen 23.899

Cum. afschrijving 0

Boekwaarde begin 23.899

(Des)investeringen 494.984

Afschrijvingen -8.163

Mutaties 486.820

Boekwaarde einde 510.719

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende vorderingen

Lening u/g Petit Paradis Café B.V. 128.139

128.139

31 dec 2021 31 dec 2020

€ €

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Rekening courant bank   

Rabobank betaalrekening 14.733 31.227

14.733 31.227

Deposito   

Rabobank spaarrekening 3 100.000

3 100.000
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vermogen

31 dec 2021 31 dec 2020

Reserves € €

Algemene reserves 87.777 55.127

87.777 55.127

Waarvan:

Onverdeelde winst 32.651  55.127

Langlopende schulden
31 dec 2021

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen: €

Lening Mevrouw van Halder

Boekwaarde begin 100.000

Aflossingen 0

Mutaties 0

Boekwaarde einde 100.000

Deze lening is achtergesteld aan de lening Waarde voor je geld.

Er is een rente % overeengekomen van 4,5% op jaarbasis.

Overige langlopende leningen

Lening Waarde voor je geld

Boekwaarde begin 0

Opname 275.000

Mutaties 275.000

Boekwaarde einde 275.000

De leningsovereenkomst heeft een looptijd van 60 maanden, voorafgegeaan door een aantal maanden aflossingsvrij; 

in totaal 65 maanden. De verschuldigde rente bedraagt 4,5% op jaar basis. De aflossing wordt berekend op een lineair 

aflosschema van 120 maanden.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden
31 dec 2021 31 dec 2020

€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 54.182 0

Crediteuren PP 27.765 0

81.947 0

Overige schulden

Kortlopende lening mevrouw van Halder 32.000 0

Kortlopende lening mevrouw de Boer 8.326 0

Kortlopende lening dhr Cheung 5.000 0

45.326 0

Overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten 2.151 0

Vooruitbetaald Leger des Heils 22.721 0

Nog te betalen accountantskosten 2.000 0

Nog te betalen verbouwingskosten 36.672 0

63.543 0
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

   

2021 2020

€ €

Netto ontvangsten   

Ontvangsten tienden en giften 18.656 62.465

Ontvangsten subsidie 18.057 0

Ontvangsten Stichting Boschuysen 15.000 0

Ontvangsten Oranje Fonds 32.000 0

Ontvangsten overige fondsen 66.000 0

 149.713 62.465

Inkopen

Inkopen eten 198 0

Inkopen Leger des Heils 1.455 0

1.653 0

Overige personeelskosten

Kantinekosten 60 0

Vrijwilligersvergoeding 7.791 1.700

7.851 1.700

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen verbouwing 8.163 0

8.163 0

Huisvesting

Huur onroerend goed 48.008 0

Huur opslagruimte 729 0

Onderhoud huisvesting 3.093 0

Energiekosten 10.459 0

Vaste lasten huisvesting 546 0

62.836 0

Kantoorkosten

Kleine inventaris 5.837 0

Automatiseringskosten 145 25

Overige kantoorkosten 0 41

5.982 67

Verkoopkosten

Reclame en advertenties 0 150

Drukwerk 312 0

312 150
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

   

2021 2020

€ €

Algemene kosten

Advieskosten 9.840 2.898

Accountants- en administratiekosten 4.151 0

Juridische kosten 9.279 2.415

Bedrijfsverzekeringen 63 0

Overige algemene kosten 5 50

23.338 5.363

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente lening u/g Petit Paradis Café B.V. 3.750 0

3.750 0

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 298 59

Rente lening Emmie van Halder 4.500 0

Rente lening Waarde voor je geld 5.878 0

10.676 59
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Overige toelichting
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Overige toelichting

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De jaarrekening is uitgebracht op 13 oktober 2022. Het balanstotaal bedraagt per 31 december 2021

€ 653.594 en het resultaat over 2021 bedraagt een winst van € 32.651 (voor belastingen)

Het bestuur bevestigt de winst ad. € 32.651  toe te voegen aan de algemene reserves.

De resultaatverdeling is in de jaarrekening verwerkt.

Opgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd 13 oktober 2022 te 's-Gravenhage

Namens Stichting 488

w.g.

Mevrouw A.T. Veijer - Voorzitter

w.g.

De heer A.J. Veerman - Secretaris

w.g.

Mevrouw H.E. van Halder-Eicher - Penningmeester

w.g.

De heer M.V. van den Hout - Algemeen bestuurslid

w.g.

De heer Y.H. Cheung - Algemeen bestuurslid

w.g.

De heer R.A. Zoutendijk - Algemeen bestuurslid
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