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1. RAPPORT

Stichting Gouden Mannen
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 5 maart 2020 werd de stichting Stichting Gouden Mannen per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77551141.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Gouden Mannen wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:
1. het ontwikkelen, organiseren en verlenen van financiële steun aan programma's die streven naar het
bevorderen van het verkrijgen van een volwaardige plaats in de samenleving van de doelgroep
bestaande uit mannen met een leeftijd van vijftig jaar en ouder, vanuit een achtergestelde positie.
De doelgroep heeft voorts als kenmerken:
maatschappelijke problematiek, maatschappelijk isolement, psychosociale problemen en/of een
migratieachtergrond.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het initiëren en het tot stand doen komen van activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen
aan het (financieel) ondersteunen van de activiteiten van de Stichting;
- het beleggen van het vermogen van de Stichting ten behoeve van financiële steun aan de activiteiten
van de Stichting;
- het organiseren van conferenties, symposia, workshops en andere bijeenkomsten waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan de Stichting;
- en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
3. de Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur
- E.J.P. Bout
- J.W. Verschoor
- W.S. van der Ploeg
- M. El Ouafrassi
Overig
De Stichting heeft een ANBI status.
De website is www.goudenmannen.nl
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2. JAARREKENING

Stichting Gouden Mannen
2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

619

619

-

Liquide middelen

3.110

17.814

Totaal activazijde

3.729

17.814

Vlottende activa

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2022
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Stichting Gouden Mannen
2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

31 december 2020
€
€

921

13.418
921

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

396
2.412

Totaal passivazijde

1.197
3.199
2.808

4.396

3.729

17.814

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2022
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13.418

Stichting Gouden Mannen
2.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Subsidiebaten

2020
€

€

3.380
85.370

14.120
42.500
88.750
93.395
4.645-

Inkoopwaarde geleverde diensten
Bruto exploitatieresultaat
7.712

Overige exploitatiekosten
Beheerslasten
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

11.779
7.712

11.779

12.357-

13.522

140-

10414012.497-

Saldo baten en lasten

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2022

Pagina 12

56.620
31.319
25.301

10413.418

Stichting Gouden Mannen
2.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

12.3571.5881.58813.945-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
140-

Rentelasten en soortgelijke kosten

14014.085-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

619619-

Mutatie geldmiddelen

14.704-

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

17.814
14.7043.110

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4 maart 2022
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Stichting Gouden Mannen
2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Gouden Mannen, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
1. het ontwikkelen, organiseren en verlenen van financiële steun aan programma's die streven naar het
bevorderen van het verkrijgen van een volwaardige plaats in de samenleving van de doelgroep
bestaande uit mannen met een leeftijd van vijftig jaar en ouder, vanuit een achtergestelde positie.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Gouden Mannen, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 77551141.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de
kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 'kleine organisaties zonder winststreven'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van de het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
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Stichting Gouden Mannen
2.4 Toelichting op de jaarrekening
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijk en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
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.

Verlenen van diensten
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Gouden Mannen
2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€

Investeringen
Mutaties 2021

619
619

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 31 december

619
619

Afschrijvingspercentage:
Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€
Liquide middelen
Bunq bank .259

3.110
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31-12-2020
€
17.814

Stichting Gouden Mannen
2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2021
€
Vrij besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2020
€

13.418
-12.497
921

13.418
13.418

Het behaalde resultaat is volledig aangewend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2021
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

31-12-2020
€

396

1.197

396
396

207
990
1.197

916
1.338
158
2.412

3.199
3.199

Omzetbelasting
Omzetbelasting 3e kwartaal
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Overige schulden
Administratie & accountskosten
Diverse aanschaffingen
Overige nog te betalen kosten
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Stichting Gouden Mannen
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Omzet BTW hoog

Subsidiebaten
Ontvangen subsidies & bijdragen

Inkoopwaarde geleverde diensten
Effectmeting en monitoring
Projectbegeleiding programma
Directie en management
Continuïteit en ontwikkeling
Niet aftrekbare omzetbelasting
Vergoedingen vrijwilligers
Academie
Dienstenbeschrijving
Organistie en communicatie algemeen
Financieel beleid
Coördinatie programma
Uitstroom

2020
€

3.380

14.120

85.370

42.500

21.465
31.648
12.701
7.192
7.987
3.604
3.258
2.943
924
480
693
500
93.395

7.910
19.844
1.645
965
955
31.319

749
407
2.212
413
1.600
1.091
297
943
7.712

22
7.662
541
3.000
51
50
395
58
11.779

123
17
140

87
17
104

Overige lasten

Algemene kosten
Kleine aanschaffingen
Communicatiekosten
Automatiseringskosten / website
Advieskosten
Administratiekosten
Contributies en abonnementen
Reis- en verblijfkosten
Onderhoud kantoorinventaris
Diverse onkosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente, provisie en kosten bank
Rente, kosten en korting fiscus
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3. BIJLAGEN

Stichting Gouden Mannen
3.1 Jaaropstelling omzetbelasting
2021
Boekjaar: 2021
BTW nummer: 8610.43.704.B.01

€

€

Omzet
Omzet hoog

1a

3.380

709
709

Verschuldigde omzetbelasting

Voorbelasting
Voorbelasting

5b

Te betalen omzetbelasting

5g

313
313
396

Afdrachten omzetbelasting
1e
2e
3e
4e

396
-

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

396
-

Suppletie omzetbelasting 2021

31-12-2021
€
Balanspost omzetbelasting
Omzetbelasting

396
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