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Aan het bestuur van
Stichting Luis in de Pels
Ter attentie van M.H. Verhoef
Willem F. Hermansstraat 9
2251 ZH  Voorschoten

Den Haag, 24 april 2020

Ons kenmerk: MB/WD/50724/2020-V0107

Eisenhowerlaan 134

2517 KN Den Haag

Postbus 87830

2508 DE Den Haag

Tel.: [070] 3548987

Fax: [070] 3541595

info@gba-adviseurs.nl

www.gba-adviseurs.nl

KvK: 27329406

Geachte heer Verhoef, Becon nummer: 33.90.03

SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Luis in de Pels te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en
lasten over 2019 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Luis in de Pels.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Den Haag, 24 april 2020
GBA Accountants & Adviseurs

M. Broekman RA AA

Op al onze leveringen en diensten

zijn van toepassing de algemene

leverings- en betalingsvoorwaarden

van de SRA zoals gedeponeerd bij

de K.v.K. onder nummer 40481496
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Stichting Luis in de Pels
Voorschoten

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatverdeling)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 1 6.000 14.913

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2 

10.000 5.381

Liquide middelen 3 5.567 32.714

21.567 53.008
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31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 

Stichtingskapitaal 15.567 7.306
Bestemmingsfondsen 5 - 2.589

15.567 9.895

Langlopende schulden

Langlopende schulden 6 6.000 14.913

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 7 - 28.200

21.567 53.008

5 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Luis in de Pels
Voorschoten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Baten 8 

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies 80.000 35.000
Giften 7.347 13.141

87.347 48.141

Kostprijs projecten 9 -78.031 -45.244

9.316 2.897

Lasten
Overige lasten 10 3.298 2.007

Bedrijfsresultaat 6.018 890

Rentelasten en soortgelijke kosten 11 -346 -676

Netto resultaat 5.672 214

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsfonds onderzoeksjournalistiek Den Haag Centraal -2.589 -1.793
Stichtingskapitaal 8.261 2.007

5.672 214
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Luis in de Pels is feitelijk gevestigd op Willem F. Hermansstraat 9, 2251 ZH te Voorschoten, is
statutair gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64076490.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Luis in de Pels bestaan voornamelijk uit het financieren van
onderzoeksjournalistiek in de regio Den Haag.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Luis in de Pels 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
Richtlijn C1 van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven.

Activa en verplichtingen 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

Financiële vaste activa

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 ten laste
van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van
de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
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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. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

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 staat van baten en lasten
als interestlast verwerkt.

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 de bepaling van het resultaat

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.

Subsidiebaten

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht waarin de
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd dan wel exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor
de subsidie is ontvangen.

Ontvangen subsidies waarvoor in het boekjaar nog geen kosten zijn gemaakt, zijn als verplichting in de
balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1  Overige vorderingen

Toegezegde periodieke giften 6.000 14.913

2019 2018
€ €

Toegezegde periodieke giften

Boekwaarde per 1 januari 14.913 13.380
Toezegging periodieke giften in boekjaar - 10.000
Ontvangen giften in boekjaar -8.913 -8.467

Boekwaarde per 31 december 6.000 14.913

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Overige vorderingen en overlopende activa

Subsidie Gemeente Den Haag 10.000 5.000
Vooruitbetaalde kosten - 381

10.000 5.381

31-12-2019 31-12-2018
€ €

3  Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 5.567 32.714
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PASSIVA 

4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stichtingska-
pitaal

Bestem-
mingsfondsen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019
7.306 2.589 9.895

Mutatie uit resultaatverdeling 8.261 -2.589 5.672

Stand per 31 december 2019 15.567 - 15.567

31-12-2019 31-12-2018
€ €

5  Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds onderzoeksjournalistiek Den Haag Centraal - 2.589

2019 2018
€ €

Bestemmingsfonds onderzoeksjournalistiek Den Haag Centraal
Stand per 1 januari 2.589 4.382
Mutatie -2.589 -1.793

Stand per 31 december - 2.589

31-12-2019 31-12-2018
€ €

6  Langlopende schulden

Langlopende schulden 6.000 14.913

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Langlopende schulden

Schulden aan donateurs 6.000 14.913
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Langlopende schulden

Schulden aan
donateurs

Schuld aan
bestuurslid

Totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 2019 14.913 - 14.913
Aflossing -8.913 - -8.913

Saldo per 31 december 2019 6.000 - 6.000

In 2018 is een in 2016 verstrekte renteloze lening van € 10.000, afgegeven door het bestuur, omgezet in een
periodieke schenking.

2019 2018
€ €

Schulden aan donateurs

Saldo per 1 januari 14.913 13.380
Ontvangen leningen - 10.000
Aflossing -8.913 -8.467

Saldo per 31 december 6.000 14.913

2019 2018
€ €

Schuld aan bestuurslid

Saldo per 1 januari - 10.000
Aflossing - -10.000

Saldo per 31 december - -

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

7  Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Den Haag - 27.000
Nog te ontvangen facturen toegezegde subsidieaanvragen - 1.200

- 28.200

Op 23 juli 2018 is door de Gemeente Den Haag aan de stichting een subsidie (kenmerk ABBA/VL/14577)
verleend voor een bedrag van € 50.000 waarvan 90% is uitbetaald in 2018. In verband met de opgelopen
vertraging van twee projecten is een bedrag van € 30.000 niet besteed aan de doelstelling in 2018. Aan de
Gemeente Den Haag is toestemming gevraagd en gekregen om dit bedrag te verantwoorden in 2019.   
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

8  Baten

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies 80.000 35.000
Giften 7.347 13.141

87.347 48.141

2019 2018
€ €

Overige overheidsbijdragen
en -subsidies

Subsidie Gemeente Den Haag 80.000 35.000

2019 2018
€ €

Giften

Particuliere donaties 5.346 10.676
Particuliere donaties, kerstactie lezers Den Haag Centraal 2.001 2.465

7.347 13.141

2019 2018
€ €

9  Kostprijs projecten

Besteed aan doelstelling 78.031 45.244

2019 2018
€ €

Besteed aan doelstelling
Den Haag Centraal: loonkosten tweede politiek redacteur 13.789 11.486
Den Haag Centraal: onderzoeksjournalistiek 6.000 2.900
Den Haag Centraal: redactionele professionalisering 418 4.258
Debatmeester: talkshow Slag om IJspaleis 1 - 19.300
Debatmeester: talkshow Spuigasten (voorheen: Slag om IJspaleis 2 ) 15.200 6.100
Debatmeester: radioprogramma Nieuwslicht 2 - 1.200
Debatmeester: radioprogramma Spuigasten 26.400 -
Debatmeester: videorapportages gemeentepolitiek 16.000 -
Anne de Blok: deelname VVOJ-jaarcongres 225 -

78.032 45.244
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Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2019 2018
€ €

10  Overige lasten

Kantoorkosten 515 1.785
Algemene kosten 2.783 222

3.298 2.007

2019 2018
€ €

Kantoorkosten

Ontwerp website 515 1.785

2019 2018
€ €

Algemene kosten

Kosten symposium 2.558 -
Bankkosten 225 187
Abonnementen en contributies - 35

2.783 222

2019 2018
€ €

11  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten op schulden aan donateurs 346 676

Den Haag, 24 april 2020

Het Bestuur
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