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l. l Bestuursverslag

De stichting draagt de naam: Stichting Socires. Zij is statutair gevestigd te 's Gravenhage.

Doelstelling

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:

a. het bevorderen van onderzoek, bezümmg en actie terzake hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

en vraagstukken;

b. het verlenen van diensten en bemiddeling aan instellingen en personen bij de uitvoermg van hun

verantwoordelijkheid ten aanzien van de opbouw en het behoud van een menswaardige samenleving;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande m de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij doet dit vanuit een Bijbels gemspireerde visie op mens, samenlevmg

en schepping.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:

Stichting Socü'es is een algemeen nut beogende mstellmg (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake

Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is de gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en

vennootschapsbelastmg. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenlcmgsrecht

oferfbelasting verschuldigd

Vennootschapsbelastmg:

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in begmsel niet als ondernemer aangemerkt voor de

vennootschapsbelasting.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Na vaststellmg door de bestuurder heeft de raad van toezicht van Stichtmg Socü-es dejaarrekenmg 2018

goedgekeurd in de vergadermg van 14 juni 2019.

Bestuursverslag

Stichting Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende,

aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes:

Menselijke waardigheid; ieder mens telt;

Algemeen welzijn; niemand leeft voor zichzelf;

Solidariteit; zorg voor elkaar vanuit de kracht van verbinding;

Gedeelde verantwoordelijkheid; meebouwen vanuit eigen kracht.

Socires zet zich als onafliankelijke denktanlc in voor zo'n goede samenleving. Wij bieden kemüs en inspiratie,

verbinden organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers in binnen- en buitenland en zijn gericht op het

aanjagen van systeemveranderingen. Daartoe organiseren en faciliteren wij platforms voor bezüming, dialoog en

samenwerking.

Stichting Socü'es is overeenkomstig haar vigerende statuten gevestigd in Den Haag en heeft de ANBI-status. Socu-es

weet zich ta belangrijke mate geïnspireerd door het Katholieke Sociale Denken zoals onder meer geformuleerd m de

encycliek Laudato Si'. Meer informatie over Socires is te vinden op de eigen internetsite www.socires.nl.
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Om haar doelstellingen te kunnen bereiken, wil Socires projecten realiseren die aan die doelstellingen bijdragen.

In 2018 werd het lopende foodFIRST project afgesloten, terwijl een nieuw project m het kader van het foodFIRST

programma werd voorbereid. Dit programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de buitenlandse en

ontwikkelingsagenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen.

Ook het project Ethics & Fmance werd in 2018 afgesloten. Een vervolgproject Finance and the Common Good

startte in het najaar. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het SFL (Sustamable Finance Lab).

Andere projecten werden voorbereid en projectvoorstellen werden geschreven.

Daarnaast werd m 2018 de eerder ingezette transitie afgerond, waarin overgegaan werd naar een Raad-van-Toezicht-

model en een Wetenschappelijke Adviesraad en een Maatschappelijke Adviesraad werden ingericht. Per september

2018 werd een nieuwe bestuurder benoemd m een kleinere aanstellmgsomvang (20%).

Zoals in het jaarverslag 2017 vermeld was de financiële situatie aan het begin van 2018 al zeer precair geworden.

Doordat projecten niet op het beoogde tijdstip konden starten omdat de daarvoor noodzakelijke middelen niet

(tijdig) 'los' kwamen, terwijl er wel doorlopende kosten waren, was een sanering noodzakelijk die in september

werd ingezet. Socires is alle partijen die daaraan hun medewerking verleenden zeer dankbaar. Zij gaven daarmee

tevens aan de maatschappelijke opdracht van Socires van grote betekenis te vinden. Alleen zo kon een basis voor de

toekomst worden gelegd die het ook mogelijk maakt om nieuwe projecten aan te gaan. In het najaar van 2018 begon,

zoals hiervoor al opgemerkt, een omvangrijk project gericht op veraadermgen in de financiële sector, vanuit het

belang van een goede samenleving.

Het is het streven om m de loop van 2019 het aantal lopende projecten uit te breiden, maar de stichting is daarvoor

afhankelijk van het beschikbaar komen van bijdragen van derden. De omvang van de exploitatie van de stichtmg

wordt in hoge mate bepaald door het aantal en de omvang van de lopende projecten. De niet projectgebonden

organisatie en de daarmee verbonden kosten zijn imniddels tot een minim.um beperkt (aan het begm van 2019 ging

het daarbij in personele zin m feite alleen nog op de directeur-bestuurder).

Tot l september 2018 was Dr. W. (Wun) Kuiper dtrecteur-bestuurder van Socires. Vanaf l september 2018 was dat

drs. P.A.M. (Peter) Broeders. Voor de beloning van de directeur-bestuiirder oriënteert de stichting zich op het

maximum van schaal 14 van de CAO van Nederlandse universiteiten (V.S.N.U.). De parttune inzet van Peter

Broeders, die een dienstverband met Stichting Thomas More heeft, werd gedurende het desbetreffende deel van

2018 door een derde partij voor Socires kosteloos mogelijk gemaakt. Mede om zijn mzet naar 2019 te kunnen

bestendigen gmg Socires eind 2018 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Thomas M:ore en met VKMO

aan.



r
Stichtmg Socires, Utrecht

De samenstelling van de diverse raden die Socires rijk is, was aan het einde van het verslagjaar als volgt:

Raad van Toezicht

Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel (vz), Zelfstandig adviseur

Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (vvz), Senior Advisor Public Affairs FMO

Mr. M.H.J. (Maurice) Limmen, Voorzitter CNV Vakcentrale

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling, Lid College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam

Wetenschappelijke Adviesraad

Prof.dr. P.J.J. (Paul) van Geest (vz), Hoogleraar Tilburg School ofCatholic Theology

Prof.dr. G.J. (Covert) Buijs (vvz), Bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing Vrije Universiteit

Amsterdam

Mr.drs. J. (Janny) Bakker-Klein, Loco-burgemeester en wethouder in Huizen

Drs. M.J. (Rien) Fraanje, Secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Dr. C.P. (Kees) Boele, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Dr. F.G. Bosman (Frank) Bosman, Onderzoeker Tilburg School ofCatholic Theology

Dr. J.M. (Armemarie) Hinten-Nooijen, Manager Honours Academy Radboud Universiteit

Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman, Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Maatschappelijke Adviesraad

A.J.M. (Ton) Heerts (vz). Voorzitter MBO Raad

Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet (wz). Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta

Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte, Bisschop van 's-Hertogenbosch

Ds. K. (Karin) van den Broeke,

Drs. M.G.B. (Manon) Vanderkaa, Directeur KBO-PCOB

J.A.M. (Hans) Huijbers, Voorzitter ZLTO

E. (Eugène) Bemard, Voorzitter Raad van Bestuur OMO

De leden van de Raad van Toezicht de leden van de beide Adviesraden krijgen voor hun activiteiten geen beloning,

maar kunnen eventueel een beroep doen op een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte onkosten.
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l .2 Samenstellingsverklaring

Aan: de bestuurder van Stichting Socires

De jaarrekening van Stichting Socires te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

mformatie. De jaarrekenmg bestaat uit de balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten en het

kassü'oomoverzicht over 2018 met de daarbij horende toelichtmg. In deze toelichtmg is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn

voor dejaarverslaggevmg Cl "Kleine organisaties zonder wmststreven". Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellmgsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante mformatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende

regelgevmg, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van dejaarrekenmg globaal nagegaan dat het beeld

van dejaarrekenmg overeenkwam met onze kennis van Stichtmg Socn-es. Wij hebben geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te

trekken met betrekkmg tot de getrouwheid van dejaarrekemng.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants O/GBA). U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichtmg op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellmgsverklarmg.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Huizen, 19 juni 2019

Hoogachtend,

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend

G.H. Blok

Accountant-Admüüstratieconsulent
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2.1 Balans per 31 december 2018
(na voorstel winstbestemming)

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa

Materiële vaste activa

Vlottende activa

447 1.260

447 1.260

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

48.211 167.553

211.683 33.215

259.894 200.768

260.341 202.028
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

B estemmingsfondsen

Overige reserves

153.225
6.565-

146.660

100.000

24.547
124.547

Kortlopende schulden en overlopende passiva 113.681 77.481

260.341 202.028
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2.2 Staat van baten en lasten 2018

€

196.192

15.000

63.374

Realisatie

2018
e €

112.308

110.200

132.600

Realisatie

2017
€

Project gebonden baten
Subsidiebaten

Financiële baten

Overige baten
Som van de baten

Project gebonden lasten
Personeelskosten

Afschrijvmgen op vaste activa

Financiële lasten

Overige lasten
Som van de lasten

Exploitatietekort/ExpIoitatieoverschot

274.566

85.094
106.138

355.108

198.371

26.724

1.078
331

59.812

252.453

22.113

l

78

.516

895
.364

305.870

49.238

Resultaatbestemming

Toevoeging bestemmingsfonds

Fmance and the common good

Toevoeging bestemmmgsfonds Food
Fü-st

Onttrekkmg/toevoegmg

bestemmmgsfonds transitie

Onttrekking/toevoegmg overige

reserves

151.000

2.225

100.000-

31.112-

100.000

50.762-

22.113 49.238



Stichting Socires, Utrecht

2.3 Kasstroomoverzicht2018
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2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 22.444 50.133

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Verandering m werkkapitaal:

Vorderingen

Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen mterest

Betaalde interest

1.078

119.342

36.200

331-

1.078

155.542

179.064

1.516

39.536-

6.023-

895-

1.516

45.559-

6.090

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

Desmvestermgen materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Toename geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per l januari

Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

1.984-

1.719

331-

331-

265-

178.468

33.215

178.468
211.683

895-

895-

5.195

28.020

5.195

33.215

10
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld m overeenstemming met Richtlijn voor dejaarverslaggeving Cl
Kleme Organisaties zonder winststreven'

De waardermg 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 passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts

opgenomen voorzover 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.

Activiteiten

De activiteiten bestaan uit algemeen maatschappelijk werk. Dit blijkt uit artikel 3 van de statuten.

Begroting
In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting

aangezien de begroting geen stuumiiddel is.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, vennmderd met de cumulatieve afschrijvingen en

indien van toepassing met bijzondere waardevermindermgen. De afschrijvmgen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgmgsprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van mgebruikneming. Op

ten-einen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere, waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzigmgen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Vorderingen en overlopende activa

De vordermgen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van onmbaarheid worden in müidermg gebracht. Deze

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerkmg opgenomen tegen de reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerkmg gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio

en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

11
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inaclitiiemmg van de

hiervoor reeds vernielde waardermgsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd

zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die m dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kassti-oomoverzicht

bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit

operationele activiteiten.

12
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2.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

r

Andere vaste

bedrijfs-
middelen

Boekwaarde per l januari 2018

Bij: investeringen

Af: afschrijvingen

Af: desmvesteringen

Boekwaarde per 31 december 2018

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvmgen

Afschrijvmgspercentages

Vorderingen en overlopende activa

Deze post is als volgt te specificeren:

Handelsdebitenren:

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa:

Nog te ontvangen bijdrage ministerie BuZa (toezegging 2016)

Nog te ontvangen bijdrage FoodFü-st (toezegging 2017)

Nog te ontvangen bijdrage Ethics & Fiaance (toezegging 2017)

Nog te ontvangen bijdragen derden

Huur

Verzekeringen

Contributies en abomiementen

Liquide middelen

Deze post is als volgt te specificeren:

NL21RAB03492180582
NL34RAB00114109079
NL13RAB00383192307
NL24RAB03151284698

De liquide middelen staan ter vrije beschikkmg van Stichting Socü-es.

1.260

1.984

1.078

1.719

447

4.066

3.884

20%

31-12-2018 31-12-2017

10.000 9.075

7.000

29.880

1.331

48.211

9.000

83.000

31.308

30.000

2.104

1.832

1.234

167.553

84
11.589

200.010
211.683

588
64

32.138
425

33.215

13
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Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Het verloop van de Contmuïteitsreserve kan als volgt worden weergegeven:

2018 2017

Stand per l j anuari - 75.309
Bij: overboekmg overige reserve - 75.309-

Stand per 31 december

Toelichting:

De continuïteitsreserve is gevormd om de stichting m staat te stellen aan haar directe verplichtingen te
kunnen blijven voldoen. Onder RJKC1 bestaat deze niet en daarom wordt deze reserve overgeboekt naar de

overige reserve.

Bestemmingsfondsen

Het verloop van de bestenmimgsreserves kan als volgt worden weergegeven:

BF l BF 2 BF3 Totaal

€ € € €

Stand per l januari 2018 100.000 - - 100.000

Bij: - 151.000 2.225 153.225
Af: 100.000- - - 100.000-

Vrijval: - -

Stand per 31 december 2018 _ - _ 151.000 2.225 153.225

Toelichting:

BF l: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is

gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan de transitie van Socü-es
BF 2: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is

gesteld dat dit bedrag besteed wordt aan Fmance and the conunon good
BF3: Dit fonds is gevormd als gevolg van de ontvangen bijdrage, waarbij door de verstrekker de voorwaarde is gesteld

dat dit bedrag besteed wordt aan Food Fü-st

Overige reserves

Het verloop van de Overige reserves kan als volgt worden weergegeven:

2018 .2017

Stand per l januari 24.547
Uitresultaatverdelmg 31.112- 50.762-

Af: overboeking contmuïteitsreserve - 75.309

Stand per 31 december _ 6.565-_ 24.547

14



r
Stichting Socires, Utrecht

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2018 31-12-2017

Schulden aan leveranciers en handelsh'edieten:

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen:

Loonhef&ngen

Omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passiva:

Vakantiegeld

Nog te ontvangen mkoopfacturen/declaraties

Lonen

Nog te betalen aan EZA

Nog te betalen aan Sustainable Fmance Lab

Nog te betalen lasten Food First
Accountantskosten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het bedrag tot en met 30 juni 2019 van met derden aangegane geïndexeerde

huurverplichtingen van de bedrijfsruünte Europalaaa 40, 6e etage te Uü-echt

bedraagt per 31 december 2018 in totaal € 6.059

De huurverplichtmg loopt tot en met 30 juni 2019 en is opgezegd.

€

9.249

4.932
294

1.784

955

88.000

5.000

3.467
113.681

€

40.156

9.345

1.464

5.051

4.764

8.451

4.000

4.250

77.481

15
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Realisatie Realisatie

2018 2017
Project gebonden baten € €

Deze post is als volgt te specificeren:

Food First project

Markt en Moraal

Füiance and the common good

Fmance and the cornmon good (gedeelte voor Sustamable Finance Lab)

32.000

2.192

250.000

88.000-

196.192

81.000

31.308

112.308

Subsidiebaten

Deze post is als volgt te specificeren:

Overheden (EU, Rijk) i.v.m. Food First project 15.000 110.200
15.000 110.200

Toelichting:

Subsidie Overheden (EU, Rijk) i.v.m. Food First project betreft een mcidentele subsidie van diverse ministeries. Het

betreft een extra vergoeding van de diverse ministeries ten behoeve van extra kosten van Food First.

Voor de subsidie is er in 2018 een conferentie georganiseerd. De subsidieafrekeningen zin het kader van Food First

zijn goedgekeurd door de verstrekker.

De subsidieafrekenmg voor één van de subsidieverstrekkers van Markt en Moraal is nog niet goedgekeurd door de

subsidieverstrekker. Het gaat om een subsidiebedrag van € 7.000. Het betreft een incidentele subsidie. Voor Fmance

and the common good hoefde nog geen subsidieafrekenüig te worden ingediend. Ook dit gaat om een incidentele

subsidie.

Overige baten

Deze post is als volgt te specificeren:

Omzet dienstverlemng

Ontvangen gift/kwijtscheldmg Cordaid

Ontvangen bijdrage ia verband met transitie

Ontvangen giften derden

Ontvangen giften bruiloft

TOTAAL BATEN

2.753

37.741

22.880

63.374

274.566

7.500

125.000

100
132.600

355.108
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Realisatie

2018
€

52.775

20.777

11.000
542

85.094

Realisatie

2017
€

148.597

16.387

32.240

1.147
198.371

Lasten

Project gebonden lasten

Deze post is als volgt te specificeren:

FoodFirst project
Laudato Si

Markt en Moraal

Finance and the common good

Overige projecten

Personeelskosten

Deze post is als volgt te specificeren:
Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenlasten

Doorberekend aan Oost Europa project

Doorberekend aan Food First project

Doorberekend aan Laudato Si
Doorberekend aan Markt en Moraal

Doorberekend aan Fiaance and the common good

Doorberekend aan transitie Socü-es

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van

füll-time eenheden

Lonen en salarissen

Deze post is als volgt te specificeren:

Bmtolonen en -salarissen

Brutolonen en -salarissen t.b.v. SOFT TULIP

Arbeidsvergoedmg dü'ecteur

Arbeidsvergoedmg directeur (Cost Sharmg Agreement)

Doorberekende personeelskosten E. Bloemkolk aan SOFT TUUT (CSA)

Sociale lasten

Deze post is als volgt te specificeren:

Sociale lasten

Sociale lasten t.b.v. SOFT TULIP

Sociale lasten du-ecteur (Cost Sliaring Agreement)
18.062 26.032

17

125.319

18.062

143.381

18.981-

7.262-

11.000-

90.688-

15.450

1,8

154.186

26.032

13.565

193.783

124.295-

16.387-

26.377-

20.405-

6.319

2,3

117.319

8.000

125.319

125.319

89.680

38.545

74.670

202.895

48.709-

154.186

18.062
o
o

13.954

4.730

7.348
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Pensioenlasten

Deze post is als volgt te specificeren:

Pensioenpremies

Pensioenpremies t.b.v. SOFT TULIP

Pensioenpremies directeur (Cost Sharing Agreement)

Afschrijvingen op vaste activa

Deze post is als volgt te specificeren:

Afschrijvmgslasten Materiële vaste activa

Financiële lasten

Deze post is als volgt te specificeren:

Rentebaten

Rentelasten

Realisatie Realisatie

2018 2017
€

o
o
o
o

Realisatie
2018

€

o
5.434

8.131

13.565

Realisatie

2017

1.078
1.078

331
331

1.516

1.516

895
895
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Realisatie
2018

€

4.681

20
1.600

Realisatie

2017
e

2.882

1.181
837

16.163

1.721

295
2.420

25.057

4.610

296

Overige lasten

Overige personeelskosten

Ziekengeldverzekeriag

Reiskostenvergoedmg

Arbodienst

Onkostenvergoedingen (WKR)
Overige personeelskosten - 225

Huisvestingskosten

Betaalde huur

Schoonmaakkosten

Onroerend zaakbelasting

Verhuiskosten

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf mventaris 1.770 1.949

Verkoopkosten

Representatiekosten

Reis- en verblijfkosten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden

Porti

Telefoon- en mtemetkosten

Drukwerk

Administratiekosten

Administratiekosten (extra werkzaamheden)

Kosten accountantscontrole

Advieskosten

Kosten automatisering

Uitbesteed werk

Doorberekende kantoorkosten Soft Tulip (CSA)

Algemene kosten

Assurantiepremie

B etalingsverschillen

Boete belastingdienst
Con-ectie herzienmgsregeling omzetbelasting

TOTAAL LASTEN

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum aanwezig die het verantwoorde vermogen per balansdatum

beïnvloeden.

517
10.274

23
129

4.481

9.082

3.015

2.148

4.821

630
4.030-

57
5-

59.812

252.453

658
16.259

684
27

3.608

9
11.666

4.115
426

1.532

3.346

5.316
6.500-

292

111-

78.364

285.465
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Ondertekening door bestuurder

W.G.

Dhr. drs. P.A.M. Broeders

bestuurder

Ondertekening door Raad van Toezicht

W.G.

Dhr. drs. P.L.B.A. van Geel

voorzitter

W.G.

Mw. dr. J.G.M. Reuling

lid

W.G.

Dhr. mr. M;.H.J. Limmen

lid

W.G.

Dhr. mr. F.A.M. van den Heuvel, vice voorzitter

lid
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3. l Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen specifiek artikel opgenomen omtrent de resultaatbestemmmg.

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstellmg van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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4.1 Bijlage

Specificatie van de materiële vaste activa 2018

(bedragen in euro's)

Inventaris

Acer Venten 6 M6630G (3x)

AcerVeriton2631Gi5

Acer Travelmate

HP Zbook

j aar van

aanschaf

2014
2015

2015

2018

aanschafw.

01-01-2018

2.677

725

664

cum. afschr.

t/m 2017

2.051

423

332

boekwaarde

01-01-2018

626

302

332

investeringen

2018

1.984

afschrijvingen

2018

535

145
133

265

desinvesteringen

aanschafw. cum. afschr. 2018

2.677

725

664
o

cum. afschr.

t/m 2018

2.586

568

465

o

boekwaarde

31-12-2018

91

157
199

o

afschr.

perc.

20%

20%
20%

20%1984 265
4.066 2.806 1.260 1.984 1.078 1.984 265 4.066 3.619 447
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