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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2021 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Baten 24.936 100,0% 67.561 100,0% -42.626 -63,1%

Brutomarge 24.936 100,0% 67.561 100,0% -42.626 -63,1%

Activiteiten 14.587 58,5% 74.555 110,4% -59.968 -80,4%

Overige personeelskosten 75 0,3% 2.235 3,3% -2.160 -96,6%

Verkoopkosten 7.191 28,8% 6.060 9,0% 1.131 18,7%

Kantoorkosten 1.237 5,0% 2.298 3,4% -1.062 -46,2%

Algemene kosten 1.219 4,9% 8.991 13,3% -7.772 -86,4%

Totaal lasten 24.310 97,5% 94.139 139,3% -69.829 -74,2%

Resultaat na belasting 626 2,5% -26.578 -39,3% 27.204 102,4%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Materiële vaste activa 99.089 99,7% 99.089 99,6%

Vaste activa 99.089 99,7% 99.089 99,6%

Liquide middelen 276 0,3% 389 0,4%

Vlottende activa 276 0,3% 389 0,4%

Activa 99.366 100,0% 99.478 100,0%

Continuïteitsreserve 1.500 1,5% 1.500 1,5%

Overige reserves 98.004 98,6% 97.378 97,9%

Eigen vermogen 99.504 100,1% 98.878 99,4%

Kortlopende schulden -138 -0,1% 600 0,6%

Passiva 99.366 100,0% 99.478 100,0%
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Bestuursverslag

Stichting Aprisco
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Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting Aprisco ter inzage.
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Jaarrekening

Stichting Aprisco
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa 99.089 99.089

99.089 99.089

Vlottende activa

Liquide middelen 276 389

276 389

Activa 99.366 99.478

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 1.500 1.500

Overige reserves 98.004 97.378

99.504 98.878

Kortlopende schulden -138 600

Passiva 99.366 99.478
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 24.936 67.561

Brutomarge 24.936 67.561

Activiteiten 14.587 74.555

Overige personeelskosten 75 2.235

Verkoopkosten 7.191 6.060

Kantoorkosten 1.237 2.298

Algemene kosten 1.219 8.991

Totaal lasten 24.310 94.139

Resultaat na belasting 626 -26.578
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Toelichting op de jaarrekening

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Aprisco is feitelijk gevestigd te Den Haag , Ermelostraat 8 2573 TJ, en is ingeschreven bij het

handelsregister onder nummer 27245105.

Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de

economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele

valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de

organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 'Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de

Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de

"Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de

Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs

verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats

tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van

het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen.
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Afwijking van materieel belang ten opzichte van waardering volgens afdeling 6 Titel 9 Boek 2

BW

De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen heeft geleid tot een afwijking ten opzichte van de

waarderingsgrondslagen die zijn vermeld in afdeling 6 van titel 9 Boek 2 BW. Bij de materiële vaste activa

(bedrijfspanden) en financiële vaste activa (deelnemingen) leidt de toepassing van fiscale

waarderingsgrondslagen tot een materiële afwijking en kan derhalve gevolgen hebben voor het inzicht in het

vermogen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten plus

bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen

die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige 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.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast

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

het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt plaats tot de

bodemwaarde. De bodemwaarde is 100% van de WOZ waarde.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van 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.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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.

Grondslagen van omzet

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk,

de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en

hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit

levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten

onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

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.

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.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar

rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-

methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare

wijze kan worden vastgesteld, dan worden de het toerekenbare resultaat zo goed mogelijk ingeschat. Zodra het

resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-

methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en

minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en

ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende

kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het

project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden

de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de

kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten op de

balans.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.
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Grondslagen van belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren

en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Ook is rekening gehouden met de

verrekeningsmogelijkheden via de coronareserve.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen 98.684 98.684

Inventaris 405 405

99.089 99.089

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen -% (maar niet verder dan de bodemwaarde)

Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 276 389

276 389

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

ING Bank Betaalrekening 276 389

276 389
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Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 1.500 1.500

Overige reserves 98.004 97.378

99.504 98.878

De continuiteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat

ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijke geachte omvang van de

continuiteitsreserve bedraagt 1.500 euro. De grondslag hiervoor is dat de vaste lasten minimaal een jaar lang

uit deze reserve kunnen worden voldaan.

De overige reserve is in 2014 gevormd door de aankoop van het wijkcentrum door de partnerorganisatie Gera

Renda en het om niet overdragen aan Stichting Aprisco.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren -726 0

Overlopende passiva 588 600

-138 600

Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en

handelsdebiteuren.

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 588 600

588 600



Pagina 18 van 21 Stichting Aprisco

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten

Giften projecten 4.501 42.250

Giften algemeen 20.392 15.061

EO metterdaad, Prisma 0 10.250

Overige opbrengsten 43 0

24.936 67.561

Totaal lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Totaal lasten

Activiteiten 14.587 74.555

Overige personeelskosten 75 2.235

Verkoopkosten 7.191 6.060

Kantoorkosten 1.237 2.298

Algemene kosten 1.219 8.991

24.310 94.139
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Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Overige personeelskosten

Personele ondersteuning 5 2.085

Onkostenvergoeding 0 150

Overige personeelskosten 70 0

75 2.235

Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Verkoopkosten

Publiciteit en communicatie 200 484

Promotiematerialen 0 325

Representatiekosten 0 42

Reis- en verblijfkosten Nederland 160 2.165

Reis- en verblijfkosten Buitenland 6.831 3.044

7.191 6.060
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Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 201 493

Porti-, telefoon- en faxkosten 108 170

Internetkosten 214 310

Automatiseringskosten 169 557

Drukwerk, kopieerkosten 0 384

Abonnementen, lectuur,

lidmaatschappen

545 384

1.237 2.298

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Algemene kosten

Accountantskosten 0 300

Overige advieskosten 375 0

Verzekeringen 363 723

Bankkosten 238 247

Conferenties en trainingen 0 36

Kantoor- en algemene kosten 23 46

Overige algemene kosten 221 7.639

1.219 8.991
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Ondertekening


