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1.  RAPPORT
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Referentie:  RSA/2021                Amsterdam, 4 april 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Bevestiging

Hoogachtend,

Hoad Administratiekantoor B.V.

Dhr. J.B.J. Abrahamsen

Kantoorleider

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting RFG Magazine te samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting RFG

Magazine per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81736703.

De doelstelling van Stichting RFG Magazine wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. Het doel van de stichting is het ontwerpen van een online tijdschrift, gemaakt door joumalisten met een

vluchtelingenachtergrond, en daarmee van hen de arbeidsintegratie op de Nederlandse arbeidsmarkt te

bevorderen.                                                                                                                                                  

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor

genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door joumalisten die vanuit

een (levens)bedreigende situatie in hun land van herkomst naar Nederland gevlucht zijn, te helpen om hier

hun beroep voort te zetten. Dat doen we op verschillende manieren:

a het koppelen van gevluchte joumalisten aan Nederlandse collega's ('buddies');

b. het organiseren van workshops en trainingen over vakinhoudelijke thema's;

c. het bemiddelen bij stages, werkervaringsplekken en betaalde opdrachten; en

d. het werk van onze joumalisten onder de aandacht brengen via ons eigen platform en via

partnerorganisaties.                                                                                                                            

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.                                

- Dhr. J.J. Heij

- Mw. M.M. Huisman

De directie wordt gevoerd door:

- Mw. M. de Graaff
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1.3  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 2.473

Liquide middelen 24.242

Totaal vlottende activa 26.715

Af: kortlopende schulden 3.100

Werkkapitaal 23.615

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 23.615

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 23.615

23.615

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 2021
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen 473

Overlopende activa 2.000

2.473

Liquide middelen 24.242

Totaal activazijde 26.715

Amsterdam, 4 april 2022

Stichting RFG Magazine

Dhr. J.J. Heij Mw. M.M. Huisman

Mw. M. de Graaff

31 december 2021
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Algemene reserves 23.615

23.615

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 150

Schulden aan groepsmaatschappijen 200

Overlopende passiva 2.750

3.100

Totaal passivazijde 26.715

Amsterdam, 4 april 2022

Stichting RFG Magazine

Dhr. J.J. Heij Mw. M.M. Huisman

Mw. M. de Graaff

31 december 2021
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ €

Inkoopwaarde van de omzet 225

Bruto bedrijfsresultaat -225

Overige personeelskosten 4.850

Huisvestingskosten 338

Algemene kosten 808

Financieringskosten 164

Som der kosten 6.160

Bedrijfsresultaat -6.385

Bijzondere baten 30.000

Som der bijzondere baten en lasten 30.000

Resultaat 23.615

Amsterdam, 4 april 2022

Stichting RFG Magazine

Dhr. J.J. Heij Mw. M.M. Huisman

Mw. M. de Graaff

2021
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Stichting RFG Magazine, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 81736703.

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

Stichting RFG Magazine 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 activiteiten van Stichting RFG Magazine, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Bos en Lommerplein 64 te Amsterdam.

- Uitgeverijen van tijdschriften

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 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.

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.

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.

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. 

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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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Bijzondere posten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

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.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021

€

Belastingen

Omzetbelasting 473

Overlopende activa

Overlopende activa 2.000

Liquide middelen

ING Bank NL69 INGB 0009 1426 77 24.242
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021

€

Algemene reserves

Stand per 1 januari -

Uit voorstel resultaatbestemming 23.615

Stand per 31 december 23.615

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 150

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schuld aan Coöperatie House of Yournalism 200

Overlopende passiva

Overlopende passiva 2.750

Financiële instrumenten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Tolstraat 160

te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt € 1.620,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 30

september 2022.
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021

€

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop artikelen 225

Overige personeelskosten

Inhuur derden 4.850

Huisvestingskosten

Huur 338

Algemene kosten

Administratiekosten 750

Overige algemene kosten 58

808

Financieringskosten

Rente / kosten bank 28

Boetes belastingdienst 136

164

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Subsidies 30.000
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