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Inleiding
2010 was het oprichtingsjaar van Stichting Hack42. De oprichting van de stichting
heeft plaatsgevonden op 9 april 2010. In datzelfde jaar heeft Stichting Hack42 een
ruimte gevonden voor haar activiteiten, 14 betalende deelnemers geworven en de
stichting op de kaart gezet.
Stichting HXX heeft de notaris gesponsord en daarmee de opstart gefaciliteerd. ZX
Factory heeft Stichting Hack42 gesponsord voor promotiemateriaal. Deze sponsoren
hebben een vliegende start van Hack42 mogelijk gemaakt.
Dit document bevat het financiëel jaarverslag van 2010.
Er is voor gekozen om uit kostenoverwegingen dit document niet door een accountant
te laten verifiëren, zodoende zit er geen accountantsverklaring bijgevoegd.

Jaarrekening
Eindbalans 2010
Activa
Betaalrekening
Spaarrekening
Kas
Debiteuren
Voorraden
Apparatuur
Borg
Totaal

1233.4
0
0
170
0
0
0
1403.4

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Crediteuren
Leningen
Vooruitontvangen

Totaal

1278.6
25.38
0
99.42

1403.4

Winst- en verliesrekening 2010
Omzet
Projecten
(Contante) Verkoop
Deelnemersschappen
Donaties

Totaal
Resultaat

20
2
1025,11
645,46

1692,57

Kosten
Opstartkosten
Inrichten
Operationeel
Promotie
Projecten
Ink. tbv Verk.
Totaal

26,14
40,38
15
265,25
67,2
0
413,97

1278,6

Toelichting op de jaarrekening
De stichting heeft 2010 afgesloten met een gezonde balans.
De stichting draait voor het grootste deel op eigen vermogen en is voldoende
liquide om gemiddelde tegenslagen te kunnen opvangen.
Aan de linkerkant van de balans bij debiteuren staat vermeld wat de
deelnemers nog open hebben staan bij de stichting en aan de rechterkant bij
vooruitontvangen staat wat er is vooruitbetaald door de deelnemers.
Rechtsboven in de balans staat het eigen vermogen van de stichting.
Er is geld binnengekomen via deelnemersbijdragen, donaties, projecten en via
de diverse verkoop. Er zijn kosten gemaakt aan opstarten van de stichting,
inrichting, promotiematerialen en projecten, verder zijn er kosten gemaakt aan
de bankrekening.
Gezien dit het oprichtingsjaar betreft is er geen vergelijking met voorgaande
jaren te maken.

Kengetallen
Solvabiliteit
Eigen vermogen

/

totaal vermogen:

0,91

Eigen vermogen

/

vreemd vermogen:

10,25

Vreemd vermogen

/

totaal vermogen:

0,09

Liquiditeit
Quick ratio:

11,25

(Vlottende activa – Voorraden) / Kortlopende schulden
Current ratio:

11,25

Vlottende activa / Kortlopende schulden
Betalingstermijn debiteuren:
Debiteuren / Netto-omzet x 365

36,66

