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ACCOUNTANTSVERSLAG

SenS Accountancy en Belastingadvies
Kerkenbos 10-37 (C1.06)
6546 BB NIJMEGEN
Telefoon: 024-3502125
E-mail: info@sens-nijmegen.nl

Aan het bestuur van Stichting Archined
Postbus 674
3000 AR ROTTERDAM
Nijmegen, 29 juni 2020

Geachte bestuur,
Hiermee brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening
2019 van uw Stichting.
1. SAMENSTELLINGSVERKLARING:
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over het jaar 2019 van Stichting
Archined te Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid
een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie".
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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2. ALGEMEEN:
Oprichting vennootschap en statutenwijziging
Blijkens de notariële akte d.d. 1 april 1997 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Archined B.V. per genoemde datum opgericht.
Blijkens de statutenwijziging d.d. 27 november 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid per genoemde datum omgezet in een stichting, genaamd Stichting Archined.
De Stichting staat bij de kamer van koophandel en Fabrieken te Rotterdam ingeschreven onder
dossiernummer: 24267164.
Doelstellingen en activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen en verspreiden van kennis van en het bevorderen
van debat over stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, vormgeving, e-culture
en in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

Verslagperiode
Het verslag omvat de periode 1 januari tot en met 31 december 2019.
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3. RESULTAATOVERZICHT:
Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening bedraagt het nettoresultaat € 2.780,--.
2019
€uro

2018
€uro

%

%

110.370

100

118.114

100

53.139

48

48.185

41

Sociale lasten

9.157

8

9.631

8

Afschrijvingen

364

-

394

-

Waardevermindering vlottende activa

735

1

490

-

43.802

40

61.928

53

107.197

97

120.628

3.173

3

-2.514

-2

-393

-

-370

-

2.780

3

-2.884

-2

Omzet en opbrengsten
Kosten:
Lonen en salarissen

Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfskosten
Netto-bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting
Netto-resultaat na vennootschapsbelasting
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6. Kengetallen:
Resultaten:
Netto-omzet

2019

2018

2017

€uro

€uro

€uro

x 1000

110

118

105

3

-3

22

Netto-resultaat na vennootschapsbelasting

Liquiditeit:

2019

2018

2017

8,9

4,7

5,7

%

%

%

89

79

83

%

%

%

791

371

480

%

%

%

11

21

17

2019

2018

2017

Netto-resultaat

%

%

%

Totaal vermogen

3

-3

21

Vlottende activa
Kortlopende schulden
Solvabiliteit:
Eigen vermogen
Totaal vermogen

x 100

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

x 100

Vreemd vermogen
Totaal vermogen

x 100

De solvabiliteitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar
verplichtingen op lange termijn te voldoen.
De solvabiliteit EV/TV is ten opzichte van 2018 afgenomen met 10%.
De solvabiliteit EV/VV is ten opzichte van 2018 afgenomen met 420%.
De solvabiliteit VV/TV is ten opzichte van 2018 gestegen met 10%.

Rentabiliteit:
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6. FISCALE POSITIE:
Vennootschapsbelasting:
In de verslaglegging is ervan uitgegaan dat de Stichting in principe vrijgesteld is van belastingplicht
voor de vennootschapsbelasting, mits is voldaan aan de door de fiscale wetgeving
gestelde criteria.
De vrijstelling is opgenomen in artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Deze vrijstelling geldt als:
- de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000,-- of;
- De fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaar bij elkaar niet
meer is dan € 75.000,--.

ANBI status:
Stichting Archined is per 1 januari 2014 bij beschikking, gedateerd op 18 november 2014,
afgegeven door de belastingdienst Kantoor Eindhoven, aan te merken als zowel een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als een culturele instelling.

Wij vertrouwen erop de voornaamste en belangrijkste posten te hebben toegelicht en
verblijven, tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

SenS Accountancy en Belastingadvies
Namens deze:

P.F. Soemoredjo
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