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ACCOUNTANTSRAPPORT



CHARLOTTE VAN PALLANDTLAAN 4

2272 TR VOORBURG

WWW.LAKARSK.NL

INFO@LAKARSK.NL

070 359 65 38

Aan het bestuur van

Stichting Jongeren Perspectief Fonds  

De Ruijterstraat 36 A  

2518 AS 's-Gravenhage

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin begrepen de

balans met tellingen van € 984.053 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van

€ 23.325, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het

lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met

onze kennis van Stichting Jongeren Perspectief Fonds. Wij hebben geen controle- of

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

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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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 (VGBA). U en

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan 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 toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Voorburg, 24 september 2021

Lakarsk

S. Karskens AA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

3                ALGEMEEN

3.1                Algemeen

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.

3.2                Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

De heer J.G. in 't Veld (secretaris penningmeester)

Mevrouw D. ter Schure 

3.3                ANBI

Stichting Jongeren Perspectief Fonds heeft per 1 januari 2019 de ANBI status.

3.4                Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Den Haag

De Stichting heeft met Gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn

een aantal financiële afspraken gemaakt. Hieronder worden deze op hoofdlijnen nader toegelicht.

- Twee keer per jaar brengt de Stichting voor nieuw ingestroomde jongeren een bedrag van € 3.600 

(prijspeil 2018, jaarlijks te vermeerderen met CPI Index) per jongere in rekening bij de Gemeente Den

Haag. 

- Twee keer per jaar brengt de Gemeente Den Haag saneringskredieten in rekening aan de Stichting.

Bij de saneringskredieten wordt onderscheid gemaakt in een ''reguliere'' groep en ''natura'' groep.

De reguliere groep betreft saneringskredieten van jongeren die dit bedrag (deels) moeten

terugbetalen aan de Gemeente. De natura groep betreft saneringskredieten van jongeren die als

tegenprestatie een maatschappelijke activiteit verrichten. Bij deze jongeren wordt het

saneringskrediet kwijtgescholden. De groep ''natura'' bedraagt momenteel circa 95% van de totale

jongeren. 

- De Gemeente Den Haag ontvangt van de Stichting jaarlijks een bijdrage voor de personeelskosten

die afhankelijk is van het aantal jongeren dat begint aan zijn perspectiefaanpak. Dit bedrag kent een

jaarlijks wisselend maximum. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020



 

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 270.000 280.800

Liquide middelen  (2) 714.053 477.722

 984.053 758.522

PASSIVA

Stichtingvermogen  (3) 215.417 192.092

Langlopende schulden  (4) 198.000 -

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 6.098 113.930

Overlopende passiva 564.538 452.500

570.636 566.430

 984.053 758.522

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________



 

2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten  (6) 731.560 333.112

Som van de geworven baten 731.560 333.112

Lasten

Wervingskosten  (7) 659.430 108.613

Kosten van beheer en administratie

Lonen en salarissen  (8) - 18.360

Sociale lasten  (9) - 3.440

Overige personeelskosten  (10) 25.000 -

Kantoorkosten  (11) 4.137 508

Verkoopkosten  (12) 12.832 107

Algemene kosten  (13) 5.835 11.521

47.804 33.936

Saldo voor financiële baten en lasten 24.326 190.563

Financiële baten en lasten  (14) (1.001) (131)

Resultaat 23.325 190.432

Resultaatbestemming

Overige reserves 23.325 190.432

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding

van Stichting Jongeren Perspectief Fonds zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende

jaarrekeningposten.

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover 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.

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE 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.

Langlopende schulden

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

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

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

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de

schuld moet worden afgelost.

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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 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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 270.000 280.800

270.000 280.800

2. Liquide middelen

ING Bank N.V. #.912 11 -

ING Bank N.V. #.066 714.042 477.722

714.053 477.722

PASSIVA

3. Stichtingvermogen

Overige reserves 215.417 192.092

215.417 192.092

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 192.092 1.660

Resultaatbestemming boekjaar 23.325 190.432

Stand per 31 december 215.417 192.092

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 198.000 -

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan kredietinstellingen

Lening Stichting ING Nederland fonds 198.000 -

2020

€

2019

€

Lening Stichting ING Nederland fonds

Stand per 1 januari - -

Opgenomen gelden 198.000 -

Langlopend deel per 31 december 198.000 -

Deze renteloze lening met een hoofdsom van € 450.000 is verstrekt door Stichting ING Nederland

fonds voor de opschaling en (voor-)financiering van de sanering van de schulden van jongeren en

andere activiteiten van de JPF aanpak. De looptijd is van 15 april 2019 tot 15 april 2028. De lening

wordt in tranches uitbetaald. De eerste tranche bedroeg € 198.000. De aflossing bedraagt € 112.500

per jaar waarbij de eerste aflossing dient te worden verricht op 1 april 2025. Stichting Jongeren

Perspectief Fonds heeft geen zekerheden verstrekt. Van het restant van de lening per 31 december

2020 heeft een bedrag van € 85.500 een looptijd langer dan vijf jaar.

5. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 564.538 452.500

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.500 1.500

Bijdrage Aegon Nederland NV 225.000 450.000

Bijdrage Aegon - 1.000

Nog te betalen kosten 6.849 -

Nog te betalen kosten project Purpose 25.000 -

Terug te betalen aan Aegon 3.339 -

Reservering te betalen saneringskredieten 302.850 -

564.538 452.500

Bij het bepalen van de reservering te betalen saneringskredieten is door de directie de volgende

inschatting gemaakt:

Het aantal bij de gemeente in rekening gebrachte Perspectiefplannen maal 95% (zijnde het aandeel

natura in het totaal), maal 90% (correctie uitval), maal € 2.000 (zijnde het gemiddelde

saneringskrediet) minus het aantal uitvallers (maal € 2.000). Daarbij wordt rekening gehouden met

de reeds betaalde saneringskredieten aan de Gemeente. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomst Gemeente Den Haag

Tussen de Stichting en Gemeente Den Haag is een overeenkomst aangegaan per 22 maart 2019. De

overeenkomst loopt van 1 januari 2019 en is aangegaan voor een periode van 6 jaar. Na afloop van

deze periode wordt de duur van de overeenkomst stilzwijgend verlengd met nogmaals een periode

van 6 jaar. 

Jaarlijks dient de Stichting aan de Gemeente Den Haag een vergoeding te betalen ter compensatie

van een deel van de kosten. 

Daarnaast ontvangt de Stichting per jongere die in het programma wordt opgenomen en het

perspectiefplan heeft ondertekend een bedrag van € 3.600 (prijspeil 2018).

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

6. Baten

Bijdragen 730.090 330.800

Donaties en giften 1.470 2.312

731.560 333.112

7. Wervingskosten

Lasten van acties derden

Kosten gemeente Den Haag 285.590 108.613

Kosten project Purpose 25.000 -

Saneringskredieten 348.840 -

659.430 108.613

Personeelskosten

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen - 17.000

Mutatie vakantiegeldverplichting - 1.360

- 18.360

9. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten - 3.440

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig

dienstverband (2019:1).

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Overige bedrijfskosten

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

10. Overige personeelskosten

Doorbelaste personeelskosten 25.000 -

11. Kantoorkosten

Automatiseringskosten 4.137 508

12. Verkoopkosten

Waardebonnen 200 107

Overige verkoopkosten 12.632 -

12.832 107

13. Algemene kosten

Accountantskosten 3.335 3.348

Administratiekosten (2019: inclusief opstartkosten 2018) 2.500 6.048

Advieskosten - 2.125

5.835 11.521

14. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (1.001) (131)

Stichting Jongeren Perspectief Fonds te Den Haag

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, .......................2021

De heer J.G. in 't Veld (secretaris

penningmeester) Mevrouw D. ter Schure  

 


