STICHTING 2050 FOUNDATION
TE ROTTERDAM
Jaarrekening 2018
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Aan de direc e van
S ch ng 2050 Founda on
Sta onsplein 45
3013 AK ROTTERDAM

De Meern, 3 juni 2019

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de s ch ng.
Tot het verstrekken van nadere toelich ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
BIJBVO administra e en belas ngadvies

R. van O erlo

S ch ng 2050 Founda on te Ro erdam
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ALGEMEEN

1.1

Bedrijfsgegevens

S ch ng 2050 Founda on hee voornamelijk als doel het s muleren, promoten, verbeteren, ontwikkelen en
ondersteunen van sociaal ondernemerschap ("social entrepreneurship").
1.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
‐ J.M. Kaag (voorzi er)
‐ C.M. Naus (penningmeester)
‐ M.G.H. van der Kroon (secretaris)
1.3

Oprich ng s ch ng

Bij notariële akte d.d. 20 november 2017 verleden voor notaris R.J.M. van Heeswijk te Ro erdam is opgericht
S ch ng 2050 Founda on. De ac viteiten worden met ingang van voornoemde datum / respec evelijk
eerdere datum gedreven voor rekening en risico van S ch ng 2050 Founda on.
2

BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de s ch ng.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vaste ac va
Financiële vaste ac va

(1)

100

Vlo ende ac va
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

3.394
971
4.365

4.465

PASSIVA
S ch ngsvermogen

(4)

110

Kortlopende schulden

(5)

4.355
4.465
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
€
Baten

2.500

Lasten
Overige bedrijfslasten

(7)

139

Exploita eresultaat
Financiële baten en lasten

2.361

(8)

‐29

Resultaat
Belas ngen

110
‐

Ba g saldo

110
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
Hierbij is gebruik gemaakt van de in ar kel 2:396 lid 6 geboden mogelijkheid de ﬁscale
waarderingsrondslagen te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk II van de wet op de VPB 1969.

Eerste boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar beslaat de periode 20 november 2017 tot en
met 31 december 2018.

Scha ngen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van S ch ng 2050 Founda on zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur scha ngen maakt die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de
betreﬀende jaarrekeningposten.

Personeelsleden
Bij de s ch ng waren in 2018 geen werknemers in dienst.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende ac va
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden.
Rekening‐courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ne o‐omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en ‐lasten betreﬀen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente‐opbrengsten en ‐
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA
1. Financiële vaste ac va
31‐12‐2018
€
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
2050 Capital B.V. te Ro erdam (100%)

100

2018
€
2050 Capital B.V.
Stand per 1 januari
Investeringen

‐
100

Stand per 31 december

100

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31‐12‐2018
€
Overlopende ac va
Te ontvangen bijdrage 2050 Holding B.V.
Verzekeringen

2.500
894
3.394

3. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

971
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PASSIVA
4. S ch ngsvermogen
2018
€

Kapitaal van de s ch ng
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

‐
110

Stand per 31 december

110

31‐12‐2018
€
5. Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden
Overlopende passiva

100
3.505
750
4.355

Schulden aan groepsmaatschappijen
2050 Capital B.V.

100

Over de schuld wordt geen rente berekend.
Overige schulden
Schuld 2050 Holding B.V.

3.505

Over de schuld wordt geen rente berekend.
Overlopende passiva
Administra e‐ en belas ngadvieslasten

750
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
€

6. Baten
Bijdragen

2.500

7. Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Administra e‐ en belas ngadvieslasten
Notarislasten
Verzekeringen

750
1.537
74
2.361

8. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en ‐lasten

‐29

Ondertekening van de jaarrekening
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

ROTTERDAM, 3 juni 2019

J.M. Kaag

C.M. Naus

M.G.H. van der Kroon
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