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AAN ONZE PARTNERS
2021 was een erg uitdagend jaar waarin enerzijds Covid-19 nog steeds een grote invloed
had op de bedrijfsmatige activiteiten van Stichting Out of the Box TV. Anderzijds moesten
we vooruitkijken om de gestagneerde werkzaamheden vanuit 2020 weer op te pakken.
We werkten, net als voorgaande jaren, veel samen met partijen binnen het sociaal
domein. De hoofdwerkzaamheden bestonden vooral uit de technische realisatie van
onlinebijeenkomsten.
Naast deze werkzaamheden hebben wij een gedegen format voor na de crisis ontwikkeld
en zijn we erin geslaagd dit format nog deels op te starten in 2021.
De omzet van 2021 bleef nagenoeg gelijk aan de omzet van 2020, wel werden er minder
donaties ontvangen.

TWEE LIVESTREAMS TEGELIJK VANUIT DE STEERNE (DEVENTER) EN STUDIO EINDHOVEN
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BEDRIJFSMATIGE HOOGTEPUNTEN
Ontwikkeling Bajes TV
Samen met Dienst Justitiële Inrichten (DJI) en PI Vught zijn de gesprekken gestart om de
mogelijkheden te bekijken om een studio van Out of the Box TV binnen de muren van de
PI Vught te realiseren. Deze ontwikkeling komt voort uit een eerdere samenwerking die
wederzijds goed bevallen is. Wij verwachten halverwege 2022 hierin meer inzicht te
hebben.
Landelijke dagen Plusminus
Voor Patiëntenvereniging Plusminus verzorgden wij in 2021 in totaal vier livestreams
welke zij organiseerden voor hun achterban. Deze landelijke dagen, met diverse thema’s,
zonden wij vanaf verschillende evenementenlocaties uit of vanuit onze studio in
Eindhoven. Voor 2022 wordt deze samenwerking voortgezet.

LIVESTREAM PLUSMINUS VANUIT EINDHOVEN

Intensivering samenwerking Dimence Groep
Met de Dimence Groep waren wij voor de Covid-19 crisis in gesprek over de realisatie van
een Out of the Box TV-Studio op het terrein ‘Brinkgreven’ in Deventer. Dimence Groep
stelt voor ons een etage beschikbaar in het Medisch Centrum. Daarnaast verzorgen wij de
techniek voor verschillende opnames en livestreams vanuit de Steerne welke zich ook op
het terrein Brinkgeven bevindt.

OPRICHTER MICHIEL VERHEUL EN MARCO VERHEUL,
LID RAAD VAN BESTUUR DIMENCE GROEP TEKENDEN EEN INTENTIEOVEREENKOMST
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Streams
Naast bovenstaande streams verzorgde wij ook livestreams voor:
Autisme Kenniscentrum Overijssel – twee livestreams
Opnames en streams gemeente Waalwijk – twee opnamedagen, één livestream
Festival Caring Community – één livestream t.b.v. de opening
Week van de Psychiatrie 2021 – zes dagen livestream te Sittard

Jente
Begin augustus ontving de stichting verschillende donaties via onze website. Dit is
uitzonderlijk omdat de meeste donaties ons via andere routes toekomen.
Al snel bleek het verhaal achter deze donaties erg bijzonder te zijn. Jente, een vrouw van
22 jaar heeft, vanwege haar mentale gezondheid de keus gemaakt om te stoppen met
leven. Zij heeft afscheid genomen op 2 augustus 2021 en heeft de keus gemaakt om voor
de uitvaartplechtigheid geen bloemen te vragen maar in plaats daarvan een donatie te
doen aan onze stichting.
Van deze donaties hebben wij in overleg met de ouders en zus van Jente een drone
gekocht en deze naar Jente vernoemd. Op deze manier draagt Jente vanuit de hemel bij
aan onze missie ‘het normaliseren van praten over mentale gezondheid’. En laten we
eerlijk zijn, vanaf heden maakt onze drone Jente de mooiste opnames.

JENTE WERD SLECHTS 22 JAAR

Opening nieuwe studio’s Deventer en Geleen
In juni vorig jaar is er door de stichting een nieuw format ontwikkeld waarin de mentale
groei van de deelnemers ‘achter de schermen’ én het doorbreken van stigma rondom
openheid over psychische gezondheid centraal staat.
Dit format is aangeboden aan verschillende ketenpartners.
Opstart samenwerking Gemeente Sittard Geleen - opening Studio Geleen
Per 01 oktober 2021 is de samenwerking met de Gemeente Sittard Geleen gestart. Er is
een nieuwe studio geopend aan Markt 34 te Geleen. Deze studio biedt plaats aan
maximaal 13 deelnemers. De studio wordt geleid door een creatief producent en een
projectleider. Met de gemeente is afgesproken dat de deelnemers worden aangedragen
vanuit het jongerenloket. Het betreft hier voornamelijk jongeren met een bijstandsuitkering
en tussen de 18 en 35 jaar met psychische problemen en/of herstel. De groep is half
november gestart en maakte in de eerste maanden veel groei door. Ook is het
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verzuimpercentage laag te noemen, iedere week is de meerderheid van de groep
aanwezig.
De evaluatie van het eerste kwartaal is dan ook positief verlopen. Begin 2022 is er
vanwege het succes wel een wachtlijst ontstaan. Voor de inrichting van de Studio in
Geleen heeft de stichting een eenmalige donatie van 20.000 euro ontvangen van het dr.
Vaillantfonds. Naast de gemeente en het Vaillantfonds heeft de Provincie Limburg ook
een financiële subsidie toegekend.

(DEEL VAN) TEAM SITTARD-GELEEN

Opstart samenwerking Oranjefonds t.b.v. Studio Deventer
In december 2021 is er een toekenning van subsidie gedaan door het Oranjefonds. Met
deze toekenning, onderdeel van het programma ‘Herstel Dichtbij’ openen wij op 01 januari
2022 onze nieuwe studio in het Medisch Centrum op het terrein van de Dimence Groep
(Brinkgreven) in Deventer.
Dit team gaat hetzelfde format volgen als het team in Sittard-Geleen doet. Verschil is wel
dat deze locatie voor iedereen toegankelijk is.
Dit team biedt plaats voor 12 deelnemers. Deze worden door de stichting zelf geworven
en ook ‘Werv’, het servicepunt vrijwilligers van Stichting Dimence, zorgt voor nieuwe
vrijwilligers.
Naast het Oranjefonds hebben Stichting Dimence en de Dokter Wittenberg Stichting
financiële donaties gedaan voor deze locatie. De samenwerking met Dimence Groep en
het Oranjefonds duurt tot eind 2024.
Het team wordt geleid door een creatief producent en een projectleider.
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Opstart nieuwe ploeg in Studio Eindhoven
In Eindhoven zijn de gesprekken gestart voor een start met een nieuwe groep vrijwilligers.
Ook hier gaat het team het nieuwe format volgen.
De verwachting is dat het nieuwe team in het tweede kwartaal van 2022 start. Het betreft
hier een samenwerking met de GGzE en de gemeente Eindhoven.

BEZOEK VAN RTL NIEUWS IN STUDIO EINDHOVEN

“Hoe mooi is het om te zien dat steeds meer ketenpartners ons weten te
vinden voor een constructieve samenwerking.” – Michiel

Financiën
Ondanks COVID-19 heeft Out of the Box TV een goed financieel jaar gehad. Dit is
voornamelijk te danken aan het vertrouwen wat wij kregen vanuit onze partners en
vanwege de faciliteiten waar Stichting Out of the Box TV beschikt en die van zeer groot
belang waren voor de digitale bijeenkomsten van onze partners tijdens de verschillende
Lockdowns. Wel heeft de stichting in 2021 minder donaties ontvangen dan in 2020.
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Vooruit Kijken
Ondanks het financiële en bedrijfsmatige goede jaar van de stichting zijn er voor 2022
verschillende aandachtspunten waarop de focus komt te liggen:
- Verder inzet en doorontwikkeling van het nieuwe format welke voor alledrie de
studio’s als basis gaan dienen.
-

Stabilisatie van de workflow. In 2022 zijn er drie studio’s in bedrijf. Dit betekent een
flinke groei aan werkzaamheden. Pas als deze drie studio’s in de basis stevig
genoeg verankerd zijn binnen het regionale sociale domein kan er worden gekeken
naar verdere groei.

-

Meer personeel, zowel betaald als vrijwillig werven om de werkdruk bij de huidige
werknemers te verlagen. Vooral de hoge werkdruk bij oprichter en directeur Michiel
Verheul is een aandachtspunt.

-

Duurzame financiering van de studio’s en daarmee de werknemers, vrijwilligers en
deelnemers meer zekerheid en continuïteit bieden.

-

Opzetten van Out of the Box Events – hieronder kunnen we de opdrachten los van
de studio’s onderbrengen.

Michiel Verheul
Oprichter & directeur Sichting Out of the Box TV
20-06-2022
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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

1.1 Samenstellingsverklaring
Stichting Out of the Box TV 2021

Aan:
Stichting Out of the Box TV
Langs de Veestraat 15
6125 RN Obbicht

Geachte ,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening
2021 van Stichting Out of the Box TV te Obbicht samengesteld op basis van de
door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens berust bij de leiding van de onderneming. Het
is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.
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.
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
Swalmen, 24 mei 2022

mr. M. Raeven
ZO Boekhouden BV
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1.2 Resultaatvergelijking
Stichting Out of the Box TV 2021
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke isgebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2021
€
Netto omzet
▬ Opbrengsten

2020
%

€

%

124.884
124.884

100,0%
100,0%

135.989
135.989

100,0%
100,0%

Kostprijs van de omzet
Werk door derden
▬ Kostprijs verkopen

21.312
31.040
52.352

17,1%
24,9%
41,9%

34.197
11.732
45.929

25,1%
8,6%
33,8%

Brutomarge

72.532

58,1%

90.060

66,2%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
▬ Personeelslasten

26.589
11.688
-4.249
34.028

21,3%
9,4%
-3,4%
27,2%

21.633
4.002
25.635

15,9%
2,9%
0,0%
18,9%

Afschrijving materiële vaste activa
Autokosten
Verkoopkosten
Onderhoud activa
Algemene kosten
▬ Overige bedrijfskosten

2.458
10.037
6.304
2.385
1.432
22.616

2,0%
8,0%
5,0%
1,9%
1,1%
18,1%

3.042
7.876
11.878
121
3.132
26.049

2,2%
5,8%
8,7%
0,1%
2,3%
19,2%

Bedrijfskosten

56.644

45,4%

51.684

38,0%

Bedrijfsresultaat

15.888

12,7%

38.376

28,2%

Rente- en overige financiële lasten
▬ Financiële baten en lasten

-122
-122

-0,1%
-0,1%

-121
-121

-0,1%
-0,1%

▬ Bijzondere baten en lasten

-

0,0%

-

0,0%

Resultaat voor belastingen

15.766

12,6%

38.255

28,1%

Resultaat na belastingen

15.766

12,6%

38.255

28,1%
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1.2 Resultaatvergelijking
Stichting Out of the Box TV 2021
Het resultaat na belastingen 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met €22.489. De ontwikkeling van
het resultaat na belastingen 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven.
Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door:
Kostprijs van de omzet
Overige personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Verkoopkosten
Algemene kosten

12.885
4.249
584
5.574
1.700
24.992

Het resultaat na belastingen is ongustig beïnvloed door:
Netto omzet
Werk door derden
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Autokosten
Onderhoud activa
Rente- en overige financiële lasten

11.105
19.308
4.956
7.686
2.161
2.264
1
47.481
-22.489
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1.3 Financiële positie
Stichting Out of the Box TV 2021
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2021
€
%
Op korte termijn beschikbaar:
Liquide middelen
▬ Totaal vlottende activa

31 december 2020
€
%

76.826

57.217
76.826

Overige kortlopende schulden
▬ Af: kortlopende schulden

2.574

Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

1.189
2.574

1.189

74.252

56.028

7.956

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen
Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

10.414
7.956

10.414

82.208

66.442

82.208
82.208

66.442
66.442

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal ten opzichte van vorig jaar gestegen met €18.224.
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57.217

1.4 Kengetallen
Stichting Out of the Box TV 2021
Liquiditeitskengetallen
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer.
Er is dus sprake van een momentopname.
2021

2020

▬ Current ratio
Vlottende activa / Kortlopende schulden

29,85

48,12

▬ Quick ratio
Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden

29,85

48,12

74.252

56.028

▬ Netto werkkapitaal
Vlottende activa - Kortlopende schulden
▬ Betalingstermijn debiteuren (in dagen)
▬ Omzetsnelheid voorraden

Solvabiliteitskengetallen
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer.
Er is dus sprake van een momentopname.
2021
▬ Solvabiliteit
Verhouding Eigen vermogen / Totaal vermogen
▬ Debt ratio
Verhouding Vreemd vermogen / Totaal vermogen

-8-

2020

97,0%

98,2%

3,0%

1,8%

1.4 Kengetallen
Stichting Out of the Box TV 2021
Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
2021
▬ Omzetontwikkeling
Indexcijfer (2020 = 100)

2020

91,8

100,0

▬ Brutowinstmarge
Brutomarge / Netto omzet

58,1%

66,2%

▬ Operationele marge
Operationeel resultaat / Netto omzet

12,7%

28,2%

▬ Rentabiliteit totaal vermogen
Netto resultaat / Totaal vermogen

18,6%

56,6%

▬ Rentabiliteit eigen vermogen
Netto resultaat / Eigen vermogen

19,2%

57,6%
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1.5 Grafieken
Stichting Out of the Box TV 2021
Netto omzet

Brutomarge

138.000
136.000
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128.000
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40.000
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2021

Quick ratio
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60,00
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96%
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2021

2. JAARREKENING

2.1 Balans
Stichting Out of the Box TV 2021
31 december 2021
€
€
Materiële vaste activa
▬ Vaste activa

7.956

Liquide middelen
▬ Vlottende activa

76.826

31 december 2020
€
€
10.414

7.956

Totaal activa
Eigen vermogen
▬ Eigen vermogen

10.414
57.217

76.826

57.217

84.782

67.631

82.208

66.442
82.208

66.442

▬ Voorzieningen

-

-

▬ Langlopende schulden

-

-

Overige kortlopende schulden
▬ Kortlopende schulden

2.574

Totaal passiva
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1.189
2.574

1.189

84.782

67.631

2.2 Winst- en verliesrekening
Stichting Out of the Box TV 2021
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2021
€
Netto omzet
▬ Opbrengsten

2020
€

€

124.884

€

135.989
124.884

Kostprijs van de omzet
Werk door derden
▬ Kostprijs verkopen

21.312
31.040

Brutomarge
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
▬ Personeelslasten

26.589
11.688
-4.249

Afschrijving materiële vaste activa
Autokosten
Verkoopkosten
Onderhoud activa
Algemene kosten
▬ Overige bedrijfskosten

2.458
10.037
6.304
2.385
1.432

135.989
34.197
11.732

52.352

45.929

72.532

90.060
21.633
4.002
-

34.028

25.635
3.042
7.876
11.878
121
3.132

22.616

26.049

Bedrijfskosten

56.644

51.684

Bedrijfsresultaat

15.888

38.376

Rente- en overige financiële lasten
▬ Financiële baten en lasten

-122

-121
-122

-121

-

-

Resultaat voor belastingen

15.766

38.255

Resultaat na belastingen

15.766

38.255

▬ Bijzondere baten en lasten
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2.3 Kasstroomoverzicht
Stichting Out of the Box TV 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving immateriële vaste activa
Mutatie voorzieningen

€
15.888
2.458
2.458

Veranderingen in werkkapitaal:
▬ Vlottende activa
Overige kortlopende schulden
▬ Kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.385
1.385
19.731

Rente- en overige financiële lasten

-122
-122
19.609

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Langlopende schulden

-

Mutatie geldmiddelen

19.609

Toelichting op de geldmiddelen:
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

57.217
19.609
76.826
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3. TOELICHTING

3.1 Toelichting algemeen
Stichting Out of the Box TV 2021
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Out of the Box TV, statutair gevestigd te Obbicht
bestaan voornamelijk uit:
Door middel van het delen van informatie, openheid en kennis meer begrip kweken voor psychisch kwetsbaren
met als doel hen bij te staan in de persoonlijke versteviging van hun herstel. Dit door de teamleden hun (creatieve)
talenten te helpen ontdekken of verder te ontplooien en daarmee onder andere het zelfvertrouwen terug te
winnen. De teamleden worden geholpen via Out of the Box TV te (re)integreren in de maatschappij.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 waren de volgende werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverand.
2021
Onderverdeeld naar:
Directie
Algemeen
Totaal

2020
0,67
0,33
1,00

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Afschrijvingspercentages:
Goodwill

5%

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

- 16 -

0,57
0,57

3.1 Toelichting algemeen
Stichting Out of the Box TV 2021
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.
Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris
Computers
Vervoermiddelen

2,5 - 4%
10 - 15%
20%
20%
20%

Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de
voorraden.
Onderhanden werk
De waardering van het onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de overeengekomen
vergoeding voor het aangenomen werk, dat is toe te rekenen aan dat onderhanden werk. Opbrengsten en
kosten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening op basis van de voortgang van het
aangenomen werk.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van vorderingen.
Voorzieningen
Pensioenvoorziening
Voor de op balansdatum door de directeur-grootaandeelhouder opgebouwde pensioenaanspraken die in
eigen beheer worden gehouden wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt actuarieel
berekend. Bij de berekening wordt rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen. Met toekomstige
open indexaties wordt impliciet rekening gehouden door bij de berekening van de pensioenverplichting een
lage disconteringsvoet te hanteren.
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Overige voorzieningen
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
De garantievoorziening wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten voor verkochte producten
die binnen de garantietermijn kapot gaan of gebreken vertonen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de
leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin
de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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 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.
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Kostprijs verkopen
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn
gebracht op investeringen.
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd
indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Bijzondere baten en lasten
De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en van incidentele aard zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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3.2 Toelichting op de balans - activa
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31 december 2021
€
€
Inventaris
▬ Materiële vaste activa

7.956

Vaste activa
ABN 423
▬ Liquide middelen

31 december 2020
€
€
10.414

7.956

10.414

7.956

10.414

76.826

57.217
76.826

57.217

Vlottende activa

76.826

57.217

TOTAAL ACTIVA

84.782

67.631
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31 december 2021
€
€
Stichting vermogen
▬ Eigen vermogen

82.208

31 december 2020
€
€
66.442

82.208

66.442

82.208

66.442

Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

Eigen vermogen

Vakantiegeldverplichting
Bedrijfspensioenfonds
▬ Overige kortlopende schulden
Kortlopende schulden

1.554
1.020

TOTAAL PASSIVA
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1.189
2.574
2.574

1.189
1.189

84.782

67.631

3.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening
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2021
€
ontvangen donatie
Omzet (BTW 0%)
▬ Netto omzet

2020
€

24.234
100.650

Opbrengsten
Inkoop ( BTW 0%)
Inkoop buiten EEG
▬ Kostprijs van de omzet

20.856
456

ZZP kosten
Vrijwilligersvergoedingen
▬ Werk door derden

27.831
3.209

€

€

31.712
104.277
124.884

135.989

124.884

135.989
34.197
-

21.312

Kostprijs verkopen
Bruto loon
Mutatie vakantiegeld
▬ Lonen en salarissen

26.224
365

Sociale lasten
▬ Sociale lasten

11.688

Subsidies medewerkers
Onkostenvergoedingen
▬ Overige personeelskosten

-6.833
2.584

34.197
10.660
1.072

31.040

11.732

52.352

45.929
21.097
536

26.589

21.633
4.002

11.688

Personeelslasten
Afschrijving inventaris
▬ Afschrijving materiële vaste activa

-4.249

-

34.028

25.635

2.458

Afschrijvingen
Auto brandstoffen
Kosten huurauto
Leasekosten auto
Overige autokosten
▬ Autokosten

1.103
8.507
427

Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen
Internetkosten
Automatiseringskosten

355
1.133
59
25

4.002

3.042
2.458

3.042

2.458

3.042
711
31
7.104
30

10.037
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7.876
12
826
-1
-

3.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening
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Cursus / opleiding
Website kosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
▬ Verkoopkosten

512
820
3.159
241

Kleine aanschaffingen ( < € 450,-)
Huur machines en gereedschappen
▬ Onderhoud activa

2.285
100

Accountant- en administratiekosten
Juridische kosten
Verzekering algemeen
Bedrijfskleding
Overige algemene kosten
▬ Algemene kosten

428
420
584
-

1.296
163
487
9.095
6.304

11.878
121

2.385

121
718
416
1.000
998

1.432

3.132

Overige bedrijfskosten

22.616

26.049

Bedrijfskosten

56.644

51.684

Bedrijfsresultaat

15.888

38.376

Rente- en bankkosten
▬ Rente- en overige financiële lasten

-122

-121
-122

-121

Financiële baten en lasten

-122

-121

Bijzondere baten en lasten

-

-

Resultaat voor belastingen

15.766

38.255

Resultaat na belastingen

15.766

38.255
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