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1.1 Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

65.088
26.132

34.887
61.571

Totaal activazijde

91.220

96.458

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves

75.806

64.358
75.806

64.358

Kortlopende schulden

15.414

32.100

Totaal passivazijde

91.220

96.458
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1.2 Staat van Baten en Lasten 2019
2019
€
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

247.743
6.980
51.246
8.793
1.601

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som financiële baten en lasten
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€

€
346.059
38.835
307.224

232.598
3.465
51.246
374
4.411
7.637
316.363

299.731

11.590

7.493

-142

Resultaat boekjaar
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2018
€
363.253
35.300
327.953

-156
-142

-156

11.448

7.337
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1.3 Waarderingsgrondslagen
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Activiteiten
Het doel van de stichting is het duurzaam ontplooien van mensen met een zorgvraag in het Groendomein
Wasven vanuit de Wasvenboerderij.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Celebeslaan 30 te Eindhoven.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa en passiva
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen
en kasmiddelen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar
geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Bedrijfskosten
De kosten zijn op historische basis bepaald en toegerekend aanh de periode 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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