
Jaarrekening Stichting Perspectief 2021 

De jaarrekening is opgesteld en akkoord verklaard door OOvB accountants te Cuijk. 

Tijdens de bestuursvergadering op 22 maart 2022 is deze jaarrekening vastgesteld door 

het bestuur van Stichting Perspectief. Hierbij een inzage in de cijfers over het jaar 2021 

(afgezet tegen de cijfers uit 2020). 

BALANS per 31 december 2021 

 

 

 

 

Vlottende activa   

Voorraden 2.186 1.731 

Vorderingen en overlopende activa   

Debiteuren 43.538 21.794 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

1.753 8.467 

Overlopende activa 121.698 125.154 

   

Liquide middelen 659.401 697.773 

   

 828.576 854.919 

   

Totaal 1.004.971 970.616 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PASSIEF 31 dec 2021 

(in €) 

31 dec 2020 

(in €) 

Eigen vermogen   

Overige vrije reserves 127.507 120.433 

Egalisatiereserve 64.498 78.539 

Bestemmingsreserves 183.299 178.580 

   

 375.304 377.553 

   

Voorzieningen 353.695 353.275 

   

  

ACTIEF 31 dec 2021 

(in €) 

31 dec 2020 

(in €) 

Vaste activa   

Materiële vaste activa 176.394 115.697 

   

Kortlopende schulden   

   

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 

89.439 34.619 

Belastingen en premies Sociale 

verzekeringen 

56.529 60.967 

Overlopende passiva 130.003 144.202 

   

 275.972 239.788 

   

   

Totaal 1.004.971 970.616 
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

 

Stichting Perspectief is geregistreerd onder KVK-nummer 09147782 en is statutair 

gevestigd in Beuningen. De activiteiten van Stichting Perspectief bestaan voornamelijk 

uit lokaal welzijnswerk. 

In 2020 is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande 

maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze 

maatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving en de economie. 

Op het moment van opmaken van de jaarrekening hebben Covid-19 en de maatregelen 

van de overheid geen directe gevolgen voor de financiële situatie van de organisatie. 

 

Continuïteit 

Het totale eigen vermogen van Stichting Perspectief bedraagt per 31 december 2021 

€375.304, dit is inclusief egalisatiereserve van €64.498 en de bestemmingsreserve van 

€183.299. 

De overige vrije reserves bedragen €127.507. 

De continuïteit van de stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van de 

gemeente Beuningen om subsidies te verstrekken. Op dit moment zijn er geen signalen 

en bestaat er ook geen twijfel dat de subsidies de komende jaren niet verstrekt zouden 

gaan worden. Derhalve is er geen twijfel over de continuïteit van Stichting Perspectief. 

 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 17,3 (vorig jaar 17,9) fte. werknemers in 

dienst, hiervan waren er in 2021 geen werkzaam in het buitenland. 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming. 

 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, 

voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de 

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. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum in 

rechte afdwingbaar zijn of zijn aan te merken als een ‘feitelijke’ verplichting, waarbij het 

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling verplichtingen of verlies, middelen of andere 

activa de onderneming zullen verlaten en van de verplichtingen en verliezen een 

betrouwbare schatting is te maken. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale 

waarde. Behalve pensioenverplichtingen en andere uitgestelde personeelsbeloningen die 
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zijn gewaardeerd volgens de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen onder de 

personeelsbeloningen. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 

 

 

 


