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FINANCIEEL VERSLAG



1 RESULTAAT

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Verschil 2020

€

Baten

Subsidiebaten 135.463 90.930 50.246 85.217
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten 88.645 88.233 80.153 8.492
Overige baten - 27.650 - -

Bruto-omzetresultaat 224.108 206.813 130.399 93.709

Lasten

Lasten voor de levering van producten en/of
diensten 173.466 233.444 96.617 76.849

Lasten van beheer en administratie

Lonen en salarissen 4.131 -4.644 -4.708 8.839
Sociale lasten 7.880 8.000 3.131 4.749
Overige personeelslasten 1.131 2.802 3.160 -2.029
Afschrijvingen materiële vaste activa 863 700 - 863
Huisvestingslasten 25.475 48.343 6.167 19.308
Exploitatielasten 2.434 1.113 188 2.246
Kantoorlasten 4.856 2.569 2.024 2.832
Verkooplasten 375 983 7.215 -6.840
Algemene lasten 17.672 13.707 12.880 4.792
Bijzondere baten -15.156 -4.000 - -15.156

Som der lasten 49.661 69.573 30.057 19.604

Resultaat 981 -96.204 3.725 -2.744

Financiële baten en lasten -2.012 - -1.684 -328

Saldo -1.031 -96.204 2.041 -3.072
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2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2020

€

2019

€
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 7.824 8.855

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 6.298 -

Werkkapitaal 1.526 8.855

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden en onderhanden werk 1.077 -
Vorderingen 155.015 30.988
Liquide middelen 4.925 43.764

161.017 74.752

Af: kortlopende schulden 159.491 65.897

Werkkapitaal 1.526 8.855
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en wordt geplaatst op de website van de stichting.
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 997 -
Verbouwingen 5.301 -

6.298 -

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk  (2) 1.077 -

Vorderingen  (3)

Debiteuren 10.802 8.084
Te ontvangen subsidies 113.188 12.200
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 10.651 2.166
Overlopende activa 20.374 8.538

155.015 30.988

Liquide middelen  (4) 4.925 43.764

 167.315 74.752
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Overige reserves 7.824 8.855

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 81.669 27.148
Subsidies 59.355 25.767
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.041 656
Overlopende passiva 17.426 12.326

159.491 65.897

 167.315 74.752
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Subsidiebaten  (7) 135.463 90.930 50.246
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/
of diensten  (8) 88.645 88.233 80.153
Overige baten  (9) - 27.650 -

Som der baten 224.108 206.813 130.399

Lasten

Lasten voor de levering van producten en/of diensten  (10) 173.466 233.444 96.617

Lasten van beheer en administratie

Lonen en salarissen  (11) 4.131 -4.644 -4.708
Sociale lasten  (12) 7.880 8.000 3.131
Overige personeelslasten  (13) 1.131 2.802 3.160
Afschrijvingen materiële vaste activa  (14) 863 700 -
Huisvestingslasten  (15) 25.475 48.343 6.167
Exploitatielasten  (16) 2.434 1.113 188
Kantoorlasten  (17) 4.856 2.569 2.024
Verkooplasten  (18) 375 983 7.215
Algemene lasten  (19) 17.672 13.707 12.880
Bijzondere baten  (20) -15.156 -4.000 -

49.661 69.573 30.057

Saldo voor financiële baten en lasten 981 -96.204 3.725
Rentelasten en soortgelijke lasten  (21) -2.012 - -1.684

Saldo -1.031 -96.204 2.041

Resultaatbestemming

Overige reserves -1.031 - 2.041

-1.031 - 2.041
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting is opgericht op 9 februari 2017 en heeft ten doel:
-  het opzetten en in stand houden van een werk-, ontmoetings-, en presentatieruimte op het gebied van kunst,
technologie en filosofie in de meest ruime zin;
-  het initiëren, produceren en ondersteunen van activiteiten en educatie op het gebied van kunst, vormgeving,
cultuur, wetenschap en technologie en/of andere activiteiten van dergelijke aard, alsmede het ondersteunen en
faciliteren van organisaties, welke zulke activiteiten ontplooien in de meest ruime zin;
-  het exploiteren van een horecavoorziening in de werk-, ontmoetings- en presentatieruimte in de meest ruime
zin;
-  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting The Grey Space in the Middle is feitelijk en statutair gevestigd op Paviljoensgracht 20 24 te 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68089767.
 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties
zonder winststreven opgesteld.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

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.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden en onderhanden werk

De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.

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.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 
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Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Verbouwingen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde - - -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

- - -

Mutaties 
Investeringen 1.160 6.001 7.161
Afschrijvingen -163 -700 -863

997 5.301 6.298

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 1.160 6.001 7.161
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -163 -700 -863

Boekwaarde per 31 december 2020 997 5.301 6.298

In 2020 heeft een investering plaatsgevonden in flexibele wanden. De hiervoor ontvangen subsidie van de
Gemeente Den Haag met kenmerk ABBA/VL26325 ad € 25.000 is in mindering gebracht op de
aanschafwaarde. 

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Verbouwingen  20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden en onderhanden werk

2020

€

2019

€

Voorraad 

Voorraad horeca 1.298 -
Voorziening voorraad -221 -

1.077 -

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 10.802 8.084

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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Te ontvangen subsidies

Stand per 1
januari 2020

€

Bestede
subsidies

€

Af

€

Te
ontvangen
subsidies

€

U/17CF/006/02 - Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie - deelregeling activiteitenprogramma's -
Project the Grey Space in the Middle,
exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 46.000 9.200 - -9.200 -
ABBA/VL/20774 - Gemeente Den Haag -
Subsidieregeling culturele projecten - The Grey Space
in the Middle - Kernprogramma 2019,
exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 30.000 3.000 - - 3.000
ABBA/VL26325 - Gemeente Den Haag - Flexibele
Wanden 2019, beschikkingsbedrag € 25.000 -22.500 25.000 - 2.500
104975391 - Mondriaanfonds - Interference,
beschikkingsbedrag € 30.500 - 26.714 - 26.714
ABBA/VL/33595- Gemeente Den Haag - Herstart
publieksactiviteiten, beschikkingsbedrag € 7.434 - 556 - 556
ABBA/VL/33602 - Gemeente Den Haag -
Herstelfonds corona, exploitatiesubsidie,
beschikkingsbedrag € 87.738 - 80.418 - 80.418

-10.300 132.688 -9.200 113.188

Van de subsidieverlening U/17CF/006/02 - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - deelregeling
activiteitenprogramma's - Project the Grey Space in the Middle, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag
€ 46.000 is reeds 80% bij voorschot ontvangen. De subsidie is toegekend voor de periode 1 januari 2018 tot
en met 30 juni 2019. Op 27 juli 2020 is de subsidie definitief vastgesteld.

Van de subsidieverlening ABBA/VL/20774 - Gemeente Den Haag - Subsidieregeling culturele projecten -
The Grey Space in the Middle - Kernprogramma 2019, beschikkingsbedrag € 30.000 is reeds 90% bij
voorschot ontvangen. De subsidie is toegekend voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019. Op
11 januari 2021 is de subsidie definitief vastgesteld. Het resterende saldo ad € 3.000 is in 2021 uitbetaald. 

Van de subsidieverlening ABBA/VL26325 - Gemeente Den Haag - Flexibele Wanden 2019,
exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 25.000 is reeds 90% bij voorschot ontvangen. De subsidie is
toegekend voor het vervaardigen van verplaatsbare wanden. Op 11 januari 2021 is de subsidie definitief
vastgesteld. Het resterende saldo ad € 2.500 is in 2021 uitbetaald. 
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2020

€

2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 10.651 2.166

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen - 8.024
Loonkostensubsidie 2.704 -
Overige overlopende activa - 514
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 11.156 -
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 6.514 -

20.374 8.538

4. Liquide middelen

Rabobank 4.027 40.644
Kas 898 3.120

4.925 43.764

De liquide middelen staan ter vrije vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

2020

€

2019

€

5. Reserves en fondsen

Overige reserves 7.824 8.855

Overige reserves

Stand per 1 januari 8.855 6.814
Resultaatbestemming boekjaar -1.031 2.041

Stand per 31 december 7.824 8.855

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 81.669 27.148

Subsidies

ABBA/VL/26325, Gemeente Den Haag - Subsidieverlening Wanden
2019, beschikkingsbedrag € 25.000, exploitatiesubsidie - 22.500
105042591, Mondriaan Fonds - experimenteerreglement
kunstenaarshonoraria - project Interference, beschikkingsbedrag € 3.630 - 3.267
groeps ten subs 19 - Stroom Den Haag - Manifistatie vrije academie 1.500 -
614296-19OC.20 - Stimuleringsfonds - Perpetual Beta,
beschikkingsbedrag € 70.000 44.355 -
ABBA/VL/27677 - Gemeente Den Haag - Interference (randprogramma),
exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 15.000 13.500 -

59.355 25.767

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.041 656
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2020

€

2019

€

Overlopende passiva

Vakantiegeld 927 697
Accountantskosten 9.805 5.025
Nettoloon 229 728
Loonkostensubsidie - 1.826
Terug te betalen NOW 6.090 -
Overige overlopende passiva 375 4.050

17.426 12.326

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurovereenkomst Paviljoensgracht 20-24

De stichting heeft een huurovereenkomst met de gemeente Den Haag dienst Centrale Vastgoedorganisatie
voor de duur van 2 jaar voor de begane grond en de kelder van het pand Paviljoensgracht 20-24 te Den Haag,
ingaande vanaf 1 januari 2020. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.

De huur over de periode mei tot en met oktober 2021 wordt kwijtgescholden. De huurverplichting 2021
inclusief servicekosten na kwijtschelding bedraagt voor 2021 € 27.022 (exclusief omzetbelasting). 
De huurverplichting 2022 (incl. servicekosten) bedraagt € 54.044.
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
7. Subsidiebaten

ABBA/VL/20774 - Gemeente Den Haag - Subsidieregeling
culturele projecten - The Grey Space in the Middle -
Kernprogramma 2019, beschikkingsbedrag € 30.000,
exploitatiesubsidie - - 30.000
U/17CF/006/02 - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie -
deelregeling activiteitenprogramma's - Project the Grey Space
in the Middle, beschikkingsbedrag € 46.000 - - 20.246
105042591, Mondriaan Fonds - experimenteerreglement
kunstenaarshonoraria - project Interference,
beschikkingsbedrag € 3.630 3.630 3.630 -
104975391 - Mondriaan Fonds, Interference,
beschikkingsbedrag € 30.500 26.714 30.500 -
ABBA/VL26325 - Gemeente Den Haag - Flexibele Wanden
2019, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 25.000 - 25.000 -
ABBA/VL/33602 - Gemeente Den Haag - Subsidieregeling
herstelfonds cultuur Den Haag 2020, exploitatiesubsidie,
beschikkingsbedrag € 87.738 80.418 - -
ABBA/V/33595 - Gemeente Den Haag - Herstart culturele
instellingen in relatie tot COVID-19, beschikkingsbedrag
€ 7.434 556 - -
681539-19OC.22a - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie -
Professionaliseringstraject, beschikkingsbedrag € 12.500 12.500 12.500 -
614296-19OC.20 - Stimuleringsfonds Creative Industrie -
Perpetual Beta, beschikkingsbedrag € 70.000 11.645 19.300 -

135.463 90.930 50.246

De subsidie ABBA/VL/20774 - Gemeente Den Haag - Subsidieregeling culturele projecten - The Grey Space
in the Middle - Kernprogramma 2019, beschikkingsbedrag € 30.000 is toegekend voor de periode 1 juli 2019
tot en met 31 december 2019. Op 11 januari 2021 is de subsidie definitief vastgesteld. 

De subsidie met kenmerk U/17CF/006/02 - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - deelregeling
activiteitenprogramma's - Project the Grey Space in the Middle, beschikkingsbedrag € 46.000 is toegekend
voor de periode 2018 tot en met het eerste halfjaar 2019. Op 27 juli 2020 is de subsidie definitief vastgesteld. 

De subsidie ABBA/VL26325 is verstrekt voor de aanschaf van flexibele wanden. Deze subsidie is in
mindering gebracht op de investering.
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
8. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten

Baten gebruikslasten ruimte 21.438 22.523 11.979
Baten horeca 55.924 52.550 47.153
Baten verleende diensten 2.574 3.424 5.508
Baten verhuur apparaten 2.674 3.979 8.427
Baten ticket verkopen 3.835 3.557 7.086
Bijdrage camerasysteem 2.200 2.200 -

88.645 88.233 80.153

9. Overige baten

University of Twente - DesignLab - partnership - 2.650 -
Stichting Niemeijer - partnership - 5.000 -
Gemeente Den Haag - makersregeling Interference -
partnership - 8.000 -
Gemeente Den Haag - makersregeling re:place - partnership - 8.000 -
Stroom Den Haag - Pro Invest - partnership - 4.000 -

- 27.650 -

10. Lasten voor de levering van producten en/of diensten 

Werk door derden 87.245 118.662 64.701
Inkopen horeca 25.690 25.842 19.294
Projectlasten 54.489 34.844 -
Productielasten / huur materiaal 3.944 3.636 10.622
Programmering - - 2.000
Lasten camerasysteem 2.098 2.200 -
Aanschaf flexibele wanden - 20.610 -

173.466 205.794 96.617

Lasten overige baten

University of Twente - DesignLab - partnership - 2.650 -
Stichting Niemeijer - partnership - 5.000 -
Gemeente Den Haag - makersregeling Interference -
partnership - 8.000 -
Gemeente Den Haag - makersregeling re:place - partnership - 8.000 -
Stroom Den Haag - Pro Invest - partnership - 4.000 -

- 27.650 -
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Personeelslasten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
11. Lonen en salarissen

Bruto lonen 31.916 31.900 13.793
Vakantiegeld 2.494 2.500 1.087

34.410 34.400 14.880
Ontvangen subsidies -30.279 -39.044 -19.588

4.131 -4.644 -4.708

12. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 7.880 8.000 3.131

13. Overige personeelslasten

Reis- en verblijflasten -24 67 1.073
Overige personeelskosten 1.155 2.735 2.087

1.131 2.802 3.160

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2020 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op
fulltimebasis (2019: 1).
 

Afschrijvingen

14. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 163 - -
Verbouwingen 700 700 -

863 700 -

Overige bedrijfslasten

15. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 25.324 45.757 6.000
Overige huisvestingslasten 151 2.586 167

25.475 48.343 6.167

16. Exploitatielasten

Reparatie en onderhoud 2.434 1.113 188
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
17. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 2.207 - 435
Automatiseringslasten 1.646 1.579 743
Telefoon 1.003 990 846

4.856 2.569 2.024

18. Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten 134 799 6.632
Representatielasten 241 184 583

375 983 7.215

19. Algemene lasten

Accountantslasten 16.967 13.500 7.582
Advieslasten - - 1.500
Vergunningen 208 207 2.343
Overige algemene lasten 497 - 1.455

17.672 13.707 12.880

20. Bijzondere baten

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) -4.000 -4.000 -
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) -11.156 - -

-15.156 -4.000 -

Financiële baten en lasten

21. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten -246 - -266
Transactiekosten iZettle -1.480 - -1.072
Transactiekosten Stager -252 - -346
Rentelasten belastingen -34 - -

-2.012 - -1.684
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6 OVERIGE TOELICHTING

Informatieverschaffing over COVID-19-effecten

Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met ernstige
gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke gedurende 2021
zullen worden ingezet, echter de snelle verspreiding van het virus heeft geleid tot ingrijpende
overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in
het algemeen, en de omvang van financiële gevolgen voor de stichting in het bijzonder (op langere termijn)
zijn op dit moment niet in te schatten. Vooralsnog heeft de stichting negatieve financiële gevolgen
ondervonden en maakt zij gebruik van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning.

Verwerking van het verlies 2020

Overeenkomstig de statutaire bepalingen is het verlies ad € 1.031 over 2020 in mindering gebracht op de
overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting The Grey Space in the Middle te 's-Gravenhage
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: Stichting The Grey Space in the Middle te Den Haag. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN 
JAARREKENING 2020 

Onze oordeelonthouding 

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2020 van Stichting The Grey Space in the 
Middle te Den Haag te controleren. Het totaal van verantwoorde subsidiebaten van de 
gemeente Den Haag zoals blijkt uit de jaarrekening 2020 bedraagt € 105.974. 

Naar ons oordeel zijn de verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag in het 
financieel verslag over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder 
geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de 
(eventueel) van toepassing zijnde subsidieregeling, van de Richtlijnen verantwoording 
subsidies Den Haag 2017 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de 
subsidieverlening. 

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in deze opgenomen jaarrekening 
van  Stichting The Grey Space in the Middle  over  boekjaar 2020. Vanwege het belang van 
de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren bij de in dit 
jaarverslag opgenomen financiële overzichten per 31 december 2020 als geheel.  

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
De jaarrekening is in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 
Kleine organisaties zonder winststreven opgesteld. 

 

De basis voor onze oordeelonthouding 

Op de jaarrekening 2019 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter 
vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan 
gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de 
mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 
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Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie 
niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door 
Accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over 
de volledigheid van de opbrengsten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten, die 
zijn opgenomen in de jaarrekening van de entiteit. Ten aanzien van de opbrengsten geldt 
dat de primaire registraties niet op dusdanige wijze zijn geborgd in de administratieve 
organisatie en interne beheersing, dat middels accountantscontrole achteraf de volledigheid 
van de opbrengsten kan worden vastgesteld. Als gevolg hiervan zijn wij niet in staat 
geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van de 
jaarrekeningpost opbrengsten en alle hiermee rechtstreeks samenhangende 
jaarrekeningposten. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met 
RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de 
financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Het tekort op de staat van baten en lasten 2020, is vooruitlopend op vaststelling van de 
jaarrekening door het bestuur van de stichting, in mindering gebracht op de overige 
reserves. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtneming 
van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. Door de toepassing van dit 
protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde 
subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd. 

Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis 
voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte 
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren. 

Onderbouwing van de oordeelonthouding 

De administratieve organisatie en interne beheersing zijn niet zodanig ingericht dat door 
accountantscontrole voldoende en geschikte controle-informatie kan worden verkregen 
voor de vereiste zekerheid. De onzekerheid heeft betrekking op de verantwoording van de 
juistheid en volledigheid van de omzet. Hieronder valt de omzet en alle jaarrekeningposten 
die hiermee samenhangen. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting The Grey Space in the Middle zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Den Haag, 20 september 2021. 

 

MDM accountants, 

M. Pijnnaken AA. 
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