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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 280.800 -

Liquide middelen 477.722 53.160

 758.522 53.160

 758.522 53.160

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 192.092 1.660

Kortlopende schulden 566.430 51.500

 758.522 53.160

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo

2017/2018

€

Baten

Baten 333.112 3.250

Lasten

Wervingskosten 108.613 -

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten 21.800 -

Overige bedrijfskosten 12.136 1.500

33.936 1.500

Financiële baten en lasten -131 -90

Resultaat 190.432 1.660

Resultaatbestemming

Overige reserves 190.432 1.660

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Jongeren Perspectief Fonds heeft ten doel jongeren met schulden werkelijk perspectief te

bieden door maatwerkoplossingen waarin schulden (sneller) worden weggenomen en deelname aan

de maatschappij (via tegenprestatie) wordt gestimuleerd.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Jongeren Perspectief Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op De Ruijterstraat 36 A te 's-

Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69740607.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat het bestuur van Stichting Jongeren Perspectief Fonds zich over verschillende zaken een

oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende

jaarrekeningposten.

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2019 vanaf 1 mei tot en met 31 oktober één werknemers in dienst (2017/2018:

0).

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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

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 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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan

de nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen gelden, en anderzijds de kosten en

andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag
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