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i.

Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekentng 2012

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2012 van de Stichting Opvangcentra de Elandsstraat, gevestigd Elandsstraat 84
te Amsterdam, hierna te noemen 'de Stichting'.

De Stichting is opgerichtop22 december 2004. De mr'ssie van de stichting wordt als volgt in de statuten
verwoord: het verlenen van hulp aan mensen in nood en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stichten, verwerven en in stand houden
van opvangcentra en aangepaste huisvesting.

Voor een inhoudelijk overzicht over 2012 verwijzen wij naar het jaarverslag.

Amsterdam, xx xxxxx 2013

Het Bestuur

1 Samenstelling bestuur

i S. Koetsier Voorzitter

A. van Andel Secretaris

H. Keijzer Penningmeester

B. van der Leden Lid
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

BALANS 3í December 2012 3í December 2011

AGTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 24.064 42.915

Vlottende activa

Overlopende activa en overige vorderingen 86,552 79.781

Liquide middelen 135,677 142.017

Totaal activa 246,293 264.713

PASSIVA

Eioen vermooen

Onderhouds- en investerinqsreserve 91.478 61.478
Eoalisatiereserve 53.130 112.156

Lanqlopende schulden
Vooruitontvanqen subsidies 0 7.595

KoÉlooende schulden en overlopende passiva 101 .685 83.484

Totaal passiva 246.293 264.713
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 2011

BATEN
Giften en biidraqen 8.094 15.690
Subsidie qemeente Amsterdam 738.602 727.687
Rente 2.278 2.032

Totaal baten 748.974 745.409

LASTEN

Personeelskosten 651.526 613/22
Huisvestinokosten 53.716 54.523
Kosten oDvanq 28.865 32.650
Oroanisatiekosten 22.043 20.197
Bestuurskosten 2.000 2.000
Afschriivinoskosten 19.850 27.143

Totaal lasten 778.000 749.935

Resultaat (29.026) (4.525)

Verwerkinq resultaat
Dotatie onderhouds- en investeringsreserve 30.000 30.000
Ontrekkino onderhouds- en investerinqsreserve 0 (2.940)
Dotatie/(onttrekkinq) eqalisatiereserve (59.026) (31.586)
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

Algemene toelichting

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa omvat inventaris, verbouwingen, installaties en automatiseringsapparatuur. De
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische
levensduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond-
en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar ztln aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

De materiële vaste activa worden afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid

Resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zrl zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zt1n.

t Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden

, verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan

I bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) veruverkt in de staat van baten en lasten.

Suósrdies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is
dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

lnvesteringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantaljaren waarin
de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. lnvesteringssubsidies worden gezien als bijdrage
in de financiering van het object waarvoor de subsidie is verkregen. lnvesteringssubsidies worden als
vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. Uit de op de balans gepassiveerde
investeringssubsidie valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het resultaat vrij. Dit gedeelte is systematisch
berekend met inachtneming van de wijze waarop de besteding waarvoor de subsidie is verleend zelf in de
jaarrekening is venruerkt.

Giften en bijdragen
Giften en bijdragen worden verantwoord in het jaar waarop de gift en/of bijdrage betrekking heeft.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

Toelichting bij de Balans

Verbouwingen lnstallaties !nventaris TotaalAutomatiserings
-apparatuur

1 ianuarl 2012
Verkrijgings- of
vervaard ig ingsprijzen
Cumulatieve waarde-
verminderingen en
afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties 20í2
lnvesteringen
Afschrijvingen

3í december 2012
Verkrijgings- of
vervaardig ingsprijzen
Cumulatieve waarde-
verminderingen en
afschrijvingen

Boekwaarde

Afschrijvings-
percentages

(2.711) (4.7e5) (7.815) (3.52e) (18.850)

EUR

20.558

(16.537)

EUR

29.502

(22.137)

EUR

62.012

(40.941)

EUR

24.943

(14.485)

EUR

137.014

(e4.100)

4.021 7.365 21.071 10.458 42.914

0
(2.711)

0
(4.7e5)

1.000
(8.815)

0
(3.52e)

1.000
(1e.850)

20.558

(1e.248)

29.502

(26.e32)

63.012

(4e.756)

24.943

(í 8.014)

138.014

(1 13.950)

1.310 2.570 13.256 6.929 24.064

20% 20% 20%20o/o

Overlopende activa en overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidie
Voorschotten en overige vorderingen
Totaal

Liquide middelen
Kas
ING

Totaal

Egalisatiereserue
Saldo per 31 december 2011 resp. 31 december 2010
Onttrekking 2012 resp. dotatie
Totaal algemene reserve per 3í december

2012

73.314
13.238
86.552

2012
49

í 35.628

135.677

112.156
(5e.026)
53.í30

2011

72.768
7.013

79.781

2011
0

142.017

142.017

143.742
(31.586)
112.156
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

2012 2011

Onderhouds- en investeri ngsreserve
Totaal 91.478 61.478

Evenals in voorgaande jaren heeft het bestuur van de Stichting besloten om van het resultaat EUR 10.000
te doteren aan de onderhouds- en investeringsreserve ten behoeve van het onderhoud en vervanging
inventaris van het opvangcentrum Elandsstraat 84 te Amsterdam. Gedurende 2012 is EUR 0 (2011: EUR
2.940) onttrokken aan de onderhouds- en investeringsreserve in verband met onderhoudswerkzaamheden
aan het pand in de Elandsstraat.

Met ingang van het boekjaar 2010 is tevens jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de onderhouds- en
investeringsreserve ten behoeve van de renovatie en herontwikkeling van de eerste en tweede verdieping
van het pand aan de Elandsstraat 84 voor de doelstelling van de stichting. ln 2012 is hiervoor een bedrag
gedoteerd van EUR 20.000 (2011: EUR 20.000).

Overlopende passiva en overige schulden

Af te dragen pensioenpremie
Vakantiegeld en -dagen

, Loonheffingen
i overig
r Totaal

2012
8.047

37.241
37.497
18.900

í 0í.685

2011
6.593

37.209
32.982
6.700

83.484
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten

Personeelskosten
Bruto loon
Sociale lasten
Pensioenen
Ziektekostenverzekeri n g
Overige kosten

Totaal

Huisvestingskosten
Huur Elandsstraat (incl. servicekosten)
Keukenspullen
Klein onderhoud installaties
Klein onderhoud gebouwen
Klein inventaris
Groot onderhoud gebouwen
Totaal

Kosten opvang
Levensmiddelen
Overige kosten

Totaa!

Organisatiekosten
Telecommunicatie
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Diversen

Totaal

Het pand aan de Elandsstraat wordt gehuurd van de Stichting ter Verbreiding der Waarheid. De Stichting
ter Verbreiding der Waarheid heeft de Stichting Opvangcentra Elandsstraat opgericht en benoemt de
bestuursleden van de Stichting.

2012

465.742
80.886
44.022
14.711
46.165

65í.526

45.096
220

4.686
2.757

957
0

53.7í6

15.971
12.894

28.865

4.044
6.797
3.467
4.800
2.935

22.043

2011

465.347
64.637
40.404
13.944
29.991

614.323

46.027
584

1.129
934

2.909
2.940

54.523

19.232
13.418

32.650

5.312
4.601
2.764
5.400
2.120

20.197
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§fichtlfig Opvangcëntra de Elandgaffaat
Jaarrekening 2012

m12 2017
GiÍten
Toerekening fondsen verkregen ten behoeve van 7.595 15.690
inrichtinglverbouwing Elandsstraat 500
Overig
Totaal 8.095 í&690

§ub§idte gmstteqnte Amsterdam
Periodieke subsidie 738.602 727.697
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Stichting Opvangcentra de Elandsstraat
Jaarrekening 2012

SÍaaÍ van Baten en Lasten - analyse 2012 t.o.v. begroting

BATEN

Giften (1)
Subsidie gemeente Amsterdam
Rente (3)

Totaal baten

LASTEN

Personeelkosten (2)
Huisvestingskosten (4)
Verzorgingskosten
Organisatiekosten
Bestuurskosten (3)
Afschrijvingen

Totaal lasten

2012

8.094
738.602

2.278

748.974

651.526
53.716
28.865
22.043

2.000
19.850

778.000

Begroting

738.602

738.602

598.425
72.952
27.734
19.394

0
20.097

738.602

Verklaring belangrijkste verschillen t.o.v. begroting.

1) Giften zijn niet meegenomen in begroting. EUR 8.094 betreft met name egalisatie van in
voorgaand jaar ontvangen gift.
2) ln 2012 is een correctie doorgevoerd met betrekking tot achterstallig reiskosten, zijn extra
kosten gemaakt voor vergoeding van studie voor bepaalde werknemers en is in de loop van het
jaar 1 FTE Spirit overgenomen van Spirit wat niet was begroot.
3) Bestuurskosten en rente-opbrengsten waren niet begroot.
4) ln afwachting op een eventuele verhuizing zijn er minder kosten gemaakt voor vervanging van
meubilair en voor klein onderhoud.
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