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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd

en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft

betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

Baten 342.847 100,0% 411.112 100,0% -68.265 -16,6%

Lasten besteed aan doelstelling 270.060 78,8% 388.487 94,5% -118.427 -30,5%

Brutomarge 72.787 21,2% 22.626 5,5% 50.162 221,7%

Overige personeelskosten 1.752 0,5% 2.457 0,6% -705 -28,7%

Huisvestingskosten 10.284 3,0% 7.392 1,8% 2.892 39,1%

Kantoorkosten 2.770 0,8% 1.279 0,3% 1.490 116,6%

Verkoopkosten 633 0,2% 8 0,0% 626 7.812,5%

Algemene kosten 13.984 4,1% 11.109 2,7% 2.875 25,9%

Totaal kosten 29.423 8,6% 22.246 5,4% 7.178 32,3%

Bedrijfsresultaat 43.364 12,6% 380 0,1% 42.984 11.311,6%

Financiële baten en lasten -350 -0,1% -159 -0,0% -190 -120,1%

Resultaat 43.015 12,5% 221 0,1% 42.794 19.363,8%
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Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

Verslag jaar Begroting Verschil

2020 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Baten 342.847 100,0% 364.842 100,0% -21.995 -6,0%

Lasten besteed aan doelstelling 270.060 78,8% 293.814 80,5% -23.754 -8,1%

Brutomarge 72.787 21,2% 71.028 19,5% 1.759 2,5%

Overige personeelskosten 1.752 0,5% 6.000 1,6% -4.248 -70,8%

Huisvestingskosten 10.284 3,0% 15.000 4,1% -4.716 -31,4%

Kantoorkosten 2.770 0,8% 8.000 2,2% -5.230 -65,4%

Verkoopkosten 633 0,2% 8.528 2,3% -7.895 -92,6%

Algemene kosten 13.984 4,1% 23.500 6,4% -9.516 -40,5%

Totaal kosten 29.423 8,6% 61.028 16,7% -31.605 -51,8%

Bedrijfsresultaat 43.364 12,6% 10.000 2,7% 33.364 333,6%

Financiële baten en lasten -350 -0,1% 0 0,0% -350 100,0%

Resultaat 43.015 12,5% 10.000 2,7% 33.015 330,2%

Resultaat verloop
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Vorderingen 18.284 11,6% 37.676 39,4%

Liquide middelen 138.961 88,4% 58.000 60,6%

Vlottende activa 157.245 100,0% 95.676 100,0%

Activa 157.245 100,0% 95.676 100,0%

Bestemmingsreserves 14.000 8,9% 0 0,0%

Overige reserves 53.284 33,9% 24.269 25,4%

Eigen vermogen 67.283 42,8% 24.269 25,4%

Kortlopende schulden 89.961 57,2% 71.407 74,6%

Passiva 157.245 100,0% 95.676 100,0%
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Eigen vermogen verloop
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2020 en staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2020 2019

Werkkapitaal 67.283 24.269

Quick ratio 1,75 1,34

Current ratio 1,75 1,34

Solvabiliteit (EV/TV) 42,8% 25,4%
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Bestuursverslag

Stichting Emancipator



Pagina 11 van 26 Stichting Emancipator

Bestuursverslag

Emancipator bestuursverslag 2020 bij Jaarrekening 2020

Zoals voor de hele wereld was 2020 ook voor Emancipator een uitdagend jaar. Door de wereldwijde covid

pandemie hebben we vroeg in het jaar moeten schakelen om onze werkzaamheden zoveel mogelijk online uit

te voeren. Gedurende het jaar hebben we veel met onzekerheid moeten omgaan en vaak moeten improviseren.

Gelukkig hadden we geen overheidssteun nodig om ons werk te kunnen blijven doen. We bleken als organisatie

goed in staat om flexibel en veerkrachtig met deze uitdagingen om te gaan en de meeste werkzaamheden

prima online uit te kunnen voeren. Met Mannenberaad hebben we dankzij covid zelfs een nieuw project in het

leven kunnen roepen. Alleen de workshops met jongeren bleken moeilijk online te doen; in plaats daarvan

hebben we ons dit jaar meer op de professionals die met jongeren werken gericht. Al snel bleek dat onze online

bijeenkomsten door velen als prettig en inspirerend werden ervaren, onder andere door onze interactieve,

participatieve en afwisselende aanpak. De noodgedwongen omschakeling heeft ons dus ook opgeleverd dat we

enorm gegroeid zijn in ons online potentieel en daarmee uitbreiding van onze expertise, aanbod en bereik.

Positief was dat we in augustus een nieuwe meerjarige projectsubsidie van het Ministerie van OCW toegekend

kregen. Met het vooruitzicht in elk geval tot eind 2022 bestaanszekerheid te hebben zijn we aan de slag gegaan

met een proces gericht op duurzame organisatieontwikkeling. Voor 2021 betekent dit in elk geval ontwikkeling

en uitbreiding van het team met een financieel manager en een communicatiemedewerker. Daarnaast hebben

we de uitdaging opgenomen om de verschillende thema’s en doelgroepen van mannenemancipatie onder de

noemer te brengen van de ‘Be the (hu)man you wish to see in the world’ campagne. En uiteraard is covid de

wereld nog niet uit. We zullen in 2021 door moeten op de ingeslagen weg, met online bijeenkomsten wanneer

het moet en live bijeenkomsten wanneer het kan. En daarbij is een belangrijke uitdaging wel om goed voor

onszelf en elkaar te zorgen want hoewel we het in 2020 heel goed hebben gedaan, het is ook goed merkbaar

dat onze energie, flexibiliteit en veerkracht niet oneindig zijn. In 2021 gaan we dus verder met de ontwikkeling

van onze organisatorische gezondheid en balans – ook omdat het de kern van ons werk raakt: zorgen voor

onszelf, elkaar, én voor de wereld.

Hartelijke groet,

Jens van Tricht, directeur-bestuurder



Pagina 12 van 26 Stichting Emancipator

Jaarrekening

Stichting Emancipator
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Vorderingen 18.284 37.676

Liquide middelen 138.961 58.000

157.245 95.676

Activa 157.245 95.676
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Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 14.000 0

Overige reserves 53.284 24.269

67.283 24.269

Kortlopende schulden 89.961 71.407

Passiva 157.245 95.676
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten 342.847 364.842 411.112

Lasten besteed aan doelstelling 270.060 293.814 388.487

Brutomarge 72.787 71.028 22.626

Overige personeelskosten 1.752 6.000 2.457

Huisvestingskosten 10.284 15.000 7.392

Kantoorkosten 2.770 8.000 1.279

Verkoopkosten 633 8.528 8

Algemene kosten 13.984 23.500 11.109

Totaal kosten 29.423 61.028 22.246

Bedrijfsresultaat 43.364 10.000 380

Financiële baten en lasten -350 0 -159

Resultaat 43.015 10.000 221
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Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Emancipator is feitelijk gevestigd te Amsterdam, Weesperzijde 110Q 1091EN, en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 60480165.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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.

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.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.

Grondslagen van 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.
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Grondslagen van eigen vermogen

Indien de organisatie eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in

mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze

aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de

opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De

opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is

gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks

ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente)

belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-

en verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder

de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

Grondslagen van 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 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.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Baten 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.

Verkoop van goederen

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.

Verlenen van diensten

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.

Projectopbrengsten en projectkosten
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Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar

rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-

methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare

wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en

verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de

projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra

het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de

PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.Het resultaat wordt bepaald als het verschil

tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen

opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover

het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten

zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden

toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de

opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden

de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de

kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.

Grondslagen van financiële baten en lasten

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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Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 680 799

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

12.237 5.114

Vorderingen uit hoofde van

pensioenen

1.760 0

Overige vorderingen 0 1.343

Overlopende activa 3.606 30.420

18.284 37.676

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren

Debiteuren 680 799

680 799
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Vorderingen uit hoofde van belastingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen uit hoofde van

belastingen

Omzetbelasting 12.237 5.114

12.237 5.114

Overige vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige vorderingen

Vooruitbetalingen 0 1.343

0 1.343

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa

Vooruitbetaalde facturen 3.606 30.420

3.606 30.420

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 138.961 58.000

138.961 58.000
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening-courant bank 35.517 54.547

Depotrekening 103.443 3.453

138.961 58.000

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 14.000 0

Overige reserves 53.284 24.269

67.283 24.269

Bestemmingsresultaat betreft een reserve voor "overieg projecten".

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Crediteuren 229 19.026

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

1.569 1.898

Schulden ter zake van pensioenen 0 18

Salarisverwerking 3.723 2.897

Overlopende passiva 84.441 47.568

89.961 71.407
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Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Loonheffing 1.569 1.898

1.569 1.898

Salarisverwerking

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Salarisverwerking

Netto lonen 189 189

Reservering vakantiegeld 3.533 2.707

3.723 2.897

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde omzet 84.441 21.029

Nog te betalen andere kosten 0 26.539

84.441 47.568
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Baten

Baten van subsidies

overheden/verbonden organisaties

342.847 364.842 411.112

342.847 364.842 411.112

Lasten besteed aan doelstelling

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Lasten besteed aan doelstelling

Lasten besteed aan doelstelling 144.791 148.000 295.256

Lonen en salarissen 68.568 75.000 73.142

Sociale lasten 14.091 16.314 13.033

Pensioenlasten 4.935 7.000 7.056

Vrijwilligers en stagevergoeding 4.157 7.500 0

Externe inhuur 33.519 40.000 0

270.060 293.814 388.487
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Lasten besteed aan doelstelling

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Lasten besteed aan doelstelling

Kosten uitbesteed werk 144.791 143.000 295.256

Dotatie bestemmingsreserve 0 5.000 0

144.791 148.000 295.256

Totaal kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Totaal kosten

Overige personeelskosten 1.752 6.000 2.457

Huisvestingskosten 10.284 15.000 7.392

Kantoorkosten 2.770 8.000 1.279

Verkoopkosten 633 8.528 8

Algemene kosten 13.984 23.500 11.109

29.423 61.028 22.246

Overige personeelskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Overige personeelskosten

Kantinekosten 386 0 0

Reiskostenvergoeding woon-werk 0 6.000 0

Ziekengeldverzekering 0 0 2.457

Overige personeelskosten 1.366 0 0

1.752 6.000 2.457
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Huisvestingskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Huisvestingskosten

Huur 9.079 15.000 7.314

Schoonmaakkosten pand 228 0 0

Overige huisvestingskosten 977 0 78

10.284 15.000 7.392

Kantoorkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 103 8.000 731

Porti 18 0 0

Automatiseringskosten 2.648 0 548

2.770 8.000 1.279

Verkoopkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Verkoopkosten

Representatiekosten 548 8.528 8

Reis- en verblijfkosten 47 0 0

Overige verkoopkosten 38 0 0

633 8.528 8
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Algemene kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Algemene kosten

Administratiekosten 9.629 10.000 8.559

Advieskosten 248 10.000 0

Verzekeringen 3.664 0 401

Opleidingskosten 0 3.500 0

Overige algemene kosten 444 0 2.149

13.984 23.500 11.109

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2020 2020 2019

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 350 0 159

-350 0 -159


