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1.  INLEIDING 



Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Staat van baten en lasten vergelijking

€ % € %

Netto-omzet 180.392 100,0% 73.316 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 91.974 51,0% 21.515 29,4%

Bruto bedrijfsresultaat 88.418 49,0% 51.801 70,6%

Huisvestingskosten 79.645 44,2% 21.986 30,0%

Kantoorkosten 537 0,3% 522 0,7%

Algemene kosten 110 0,1% 2.603 3,6%

Som der kosten 80.292 44,6% 25.111 34,3%

Bedrijfsresultaat 8.126 4,4% 26.690 36,3%

Rentelasten en soortgelijke kosten -305 -0,2% -263 -0,4%

Som der financiële baten en lasten -305 -0,2% -263 -0,4%

Resultaat 7.821 4,2% 26.427 35,9%

2018 2017

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

Het bestuur wordt gevoerd door de heer H. Özçelik (voorzitter), de heer H. Ibis (penningmeester), de heer A. 
Gökmen (secretaris).

De doelstelling van Stichting Gouden Paraplu wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

 - Het bevorderen van onderlinge solidariteit en bevorderen van het integratieproces van Nederlanders van 
allochtone afkomst.

Blijkens de akte d.d. 19-02-2002 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting 
Gouden Paraplu per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34169827.

1. De stichting heeft ten doel: 
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

1.3  Staat van baten en lasten vergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Omzet 107.076

Daling van:

Algemene kosten 2.493
109.569

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Inkoopwaarde van de omzet 70.459

Huisvestingskosten 57.659

Kantoorkosten 15

Rentelasten en soortgelijke kosten 42
128.175

Daling resultaat 18.606

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 18.606. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten 
opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 33.473 25.652

Totaal vlottende activa 33.473 25.652

Werkkapitaal 33.473 25.652

Vastgelegd op lange termijn:

Financiële vaste activa 15.200 15.200
15.200 15.200

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 48.673 40.852

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 48.673 5.852

Voorzieningen - 35.000
48.673 40.852

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke 
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2018 31 december 2017

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 
gestegen met € 7.821.
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2.  JAARREKENING



Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 15.200 15.200
15.200 15.200

Vlottende activa

Liquide middelen 33.473 25.652

Totaal activazijde 48.673 40.852

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 48.673 5.852

48.673 5.852

Voorzieningen 
Overige voorzieningen - 35.000

- 35.000

Totaal passivazijde 48.673 40.852

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017

 - 8 -



Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2018

€ € € €

Netto-omzet 180.392 73.316

Inkoopwaarde van de ontvangsten 91.974 21.515

Bruto bedrijfsresultaat 88.418 51.801

Huisvestingskosten 79.645 21.986

Kantoorkosten 537 522

Algemene kosten 110 2.603

Som der kosten 80.292 25.111

Bedrijfsresultaat 8.126 26.690

Rentelasten en soortgelijke kosten -305 -263

Som der financiële baten en lasten -305 -263

Resultaat 7.821 26.427

2018 2017
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

De activiteiten van Stichting Gouden Paraplu, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van onderlinge solidariteit en bevorderen van het integratieproces van Nederlanders van 
allochtone afkomst.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Descartesstraat 117 te Amsterdam.

Stichting Gouden Paraplu, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 34169827.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Gouden Paraplu 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
jaarverslaggeving. 
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.>

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze 
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, 
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel 
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van 
de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in 
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

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.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

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 Paraplu

Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige vorderingen

Waarborg huur 15.200 15.200

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Rabobank (334484219) 30.731 21.055
Kas 2.742 4.597

33.473 25.652
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen

2018 2017
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 5.852 5.852

Uit voorstel resultaatbestemming 7.821 -

Mutatie reservering 35.000 -

Stand per 31 december 48.673 5.852

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 35.000 -
Dotatie - 35.000
Onttrekking -35.000 -

Stand per 31 december - 35.000
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Stichting Gouden Paraplu

Amsterdam

2.5  Toelichting staat van baten en lasten 

2018 2017
€ €

Ontvangsten
Ontvangen giften en donaties 175.747 57.118
Ontvangen giften en donaties per kas 4.645 16.198

180.392 73.316

Inkoopwaarde van ontvangsten

Kosten projecten 91.974 21.515

Huisvestingskosten
Huur pand 40.986 15.470
Onderhoud en reparatie 30.352 -
Gas, water en electra 7.839 6.334
Vaste lasten onroerend goed 468 182

79.645 21.986

Kantoorkosten

Telecommunicatie 537 522

Algemene kosten

Algemene kosten 110 2.603

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 305 263
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