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Jaarrekening 2021

Stichting Ons Raadhuis te Velp
2.1 Balans per 31 december 2021

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

18.807

18.287

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde
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18.807

18.287

86.968

98.845

105.775

117.132

Stichting Ons Raadhuis te Velp
2.1 Balans per 31 december 2021

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve

-982
67.513

-982
68.689
66.531

Voorzieningen
Overige voorzieningen

18.569

67.707

21.359
18.569

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

21.359

85

-1.006

4.537
2.347
13.706

4.251
775
24.046

Totaal passivazijde
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20.675

28.066

105.775

117.132

Stichting Ons Raadhuis te Velp
2.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

€

164.893
164.893

Baten
Som der baten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Besteed aan de doelstellingen
Som der lasten

2020
€

64.783
9.893
5.691
17.461
23.551
567
902
14.286
28.935

€
166.989
166.989

54.102
8.734
4.438
22.354
41.933
580
2.436
12.369
22.917
166.069

169.863

Resultaat voor belastingen
Belastingen

-1.176
-

-2.874
-

Resultaat na belastingen

-1.176

-2.874
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Stichting Ons Raadhuis te Velp
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Ons Raadhuis, statutair gevestigd te gemeente Rheden, bestaan voornamelijk
uit:
- welzijnswerk voor ouderen en het opzetten van opvangcentra ten behoeve van kwetsbare ouderen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nieuwstraat 1 te Velp.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Ons Raadhuis, statutair gevestigd te gemeente Rheden is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 64101223.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Ons Raadhuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Controleopdracht
Op verzoek van het bestuur wordt, conform artikel 9 lid 2 van de akte van oprichting, door een externe
accountant een controleopdracht uitgevoerd op de jaarrekening 2021.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
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.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
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.
Eigen vermogen
Indien de vennootschap 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.
Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis
van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening voor verhuiskosten
Deze voorziening heeB betrekking op kosten in verband met te maken dubbele huisvestingskosten voor de
periode dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen huisvesting.

Voorziening voor het werven van personeel
Deze voorziening is gevormd voor het werven van personeel in verband met het uit dienst treden
van personeel.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

-6-

Stichting Ons Raadhuis te Velp
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.

Pensioenen
De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden
als verplichting op de balans opgenomen.
Besteding 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.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het
behaalde commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend
in rekening-courant met de vennootschap.
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