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Balans per 31 december 2021 
 
          
     31.12.2021    31.12.2020 

     €    € 
          
Actief          
          
Vaste activa          
          
Materiële vaste activa     1.049.802    1.053.738 
          
Vlottende activa          
          
Vorderingen     12.050    1.343 
Liquide middelen     447.980    378.289 
          

     1.509.832    1.433.370 

 

 
          
     31.12.2021    31.12.2020 

     €    € 
          
Passief          
          
Stichtingsvermogen     1.322.638    1.271.691 
          
Voorzieningen     176.581    151.654 
          
Kortlopende schulden     10.613    10.025 
          
          
          

     1.509.832    1.433.370 
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Staat van baten en lasten over 2021 

    2020    2019 

     €    € 
          
Totale baten   115.489    100.322   
Activiteitenlasten   4.764    16.804   

Bruto exploitatieresultaat     110.725    83.518 
          
Afschrijvingen op materiële en  
vaste activa  

 
3.936    4.504   

Huisvestingskosten   52.016    16.927   
Verkoopkosten   100    65   
Kantoorkosten   282    213   
Algemene kosten   2.670    2.599   

Beheerslasten     59.004    24.308 

          
Exploitatieresultaat     51.721    59.210 
          
Financiële baten en lasten     -773    -258 

Resultaat     50.948    58.952 
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Toelichting op onderscheiden posten van balans / staat van baten en lasten en grondslagen 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine 
Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1). 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd te Houten bestaan voornamelijk uit: 
- Het verwerven van fondsen ten behoeve van Stichting Hospice Kromme Rijnstreek; 
- Het onder eigen verantwoordelijkheid ter beschikking stellen van gelden aan bedoelde stichting; 
- Verhuur van onroerend goed. 

Algemeen 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs, meestal nominale waarde. 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De 
gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 0% en 20%. 

Vorderingen  
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen.  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 

Stichtingsvermogen 
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.  
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Voorzieningen 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt 
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair 
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

Netto opbrengst 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.  
 
Beheerslasten 
 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
 
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en –kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.  
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Netto opbrengst 
 2021  2020 

 €   €  
    

Opbrengsten:    
    

Giften 33.388  30.092 
Overige ontvangsten 82.101  70.230 

Totale opbrengsten 115.489  100.322 

 

Personeelskosten 
 2021  2020 

 €   €  
    
Vrijwilligersbijdragen en onkostenvergoeding 0  0 

 


