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Balans per 31 december 2020 
 
 

 
 
Balans na resultaatverdeling 
 

 
 
 

Toelichting op balans 2020 
De balans van de stichting bestaat uit een banksaldo waarvan de rekening wordt bijgehouden bij de 
Rabobank in ’s-Hertogenbosch. De rekening is NL15RABO 0357 5245 19 t.n.v. Stichting Hartveilig 
Vught. 

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen 

  

voor resultaatverdeling

debet credit

Eigen vermogen/Aandelenkapitaal -€          

Rabo bank 6.498,37€  

Debiteuren -€          

Crediteuren -€          

Resultaat 2020 6.498,37€  

totaal 6.498,37€  6.498,37€  

2020

na resultaatverdeling debet credit

Eigen vermogen/Aandelenkapitaal 6.498,37€  

Rabo bank 6.498,37€  

Debiteuren -€          

Crediteuren -€          

Resultaat 2020 -€          

totaal 6.498,37€  6.498,37€  

2020
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Verlies- en winstrekening 2020 
 

 

 

Toelichting op Verlies en winst rekening 
Kantoorkosten 

De kosten bestaan voornamelijk uit porti en kosten voor drukwerk. 

Vervanging AED reparties 

Deze kosten bestaan voornamelijk reparaties voor de AED in onderhoud. 

Automatiseringskosten 

Kosten voor de website 

Bankkosten 

Kosten die door de Rabobank in rekening worden gebracht voor het aanhouden van de rekening 

Inschrijving KvK  

Kosten voor de inschrijving bij de KvK 

Onderhoud AED 

Dit is het jaarlijks bedrag wat in rekening wordt gebracht voor het onderhoud AED 

Ontvangen subsidies Gemeente Vught 

In 2020 is er een eenmalige subsidie ontvangen van de Gemeente Vught 

Incidentele Baten 

Hier zijn de giften en schenkingen vermeld die een eenmalig karakter hebben. 

 

  

Winst & Verlies

Kantoorkosten drukwerk portikosten 35,30€       -€          

Vervanging AED reparaties 60,50€       -€          

Automatiseringskosten 45,98€       -€          

Bankkosten 29,85€       -€          

Inschrijving KvK 50,00€       -€          

Onderhoud AED Vught -€           1.210,00€  

Subsidies Gemeente Vught -€           5.500,00€  

Incidentle baten 10,00€       

Totaal 221,63€      6.720,00€  

2020
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Algemeen 

Activiteiten 
 

 
 Het doel van de stichting is: door bewustwording, stimuleren, enthousiasmeren en 

ondersteunen bijdragen aan meer burgerhulpverleners en AED's in de openbare 

ruimte waardoor de hartveiligheid voor bewoners en bezoekers van de gemeente 

Vught wordt vergroot, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee 

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door sponsoring, 

subsidies, donaties, fondsen en samenwerking met belanghebbende organisaties. 

 De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten 
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De economische 
levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.  

Materiele vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-of vervaardigingsprijs, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgings-of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven.  

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de 
nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of 
transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, 
waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts 
gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze 
te realiseren.  

Liquide Middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.  
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Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale 
waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen 
tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of 
transactiekosten.  

Grondslagen voor Resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de andere bedrijfsopbrengsten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs tenzij uit de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen een andere waardering voortvloeit. Verliezen die hun oorsprong vinden in 
het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

Bestedingen doelstellingen 
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van 
de verkrijgings-of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen.  

Financiële baten en Lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.  

Belastingen 
De Stichting is erkend als ANBI instelling.  

Accountantscontrole 
 

Gezien de omvang (BW, Boek 2, art. 396, lid 1) is de stichting niet controleplichtig om welke reden 
geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 
 
 

Voorstel Resultaatbestemming 
Het bestuur stelt voor om het resultaat over de verslagperiode ten gunste te brengen van de algemene 
reserve. 
 
 

Ondertekening 
Aldus door het bestuur ondertekend, 
 
 
 
 
 
T  van der Kraaij   J. Reijnen    P de Lange 
Voorzitter   Penningmeester  Secretaris 


