
STICHTING LUTJE GELUK

TE GRONINGEN

 

Jaarverslaggeving 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31 december

2020

€

31 december

2019

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Debiteuren 2.280 1.434

Liquide middelen  (2) 6.603 8.191

 8.883 9.625

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Overige reserves 8.883 9.625

 8.883 9.625
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2                RESULTATENREKENING

2020

€

2019

€

Donaties  (4) 20.759 21.176

Kosten wensvervulling  (5) 21.164 15.683

Bruto-omzetresultaat -405 5.493

Overige bedrijfskosten  (6) 178 193

Bedrijfsresultaat -583 5.300

Financiële baten en lasten  (7) -159 -171

- -

Resultaat -742 5.129
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de

Jaarverslaggeving. De finaciële gegevens van Stichting Lutje Geluk zijn opgenomen in de geconsolideerde

jaarrekening van Stichting Lutje Geluk.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgemaakt volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Op de rechtspersoon is van

toepassing het jaarrekeningregime klein als bedoeld in artikel 2:396 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt,

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin ze zijn gerealiseerd. Kosten worden verantwoord

in het verslagjaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het

bestuur van Stichting Lutje Geluk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur

schattingen maakt 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 betreffende

jaarrekeningposten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Nog te ontvangen giften 2.280 1.434

2. Liquide middelen

Bunq bank 6.603 8.191

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stichting Lutje Geluk te Groningen

Pagina 5



PASSIVA

3. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 9.625 4.496

Resultaatbestemming boekjaar -742 5.129

Stand per 31 december 8.883 9.625
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5                RESULTATENREKENING

2020

€

2019

€

4. Donaties

Giften en donaties 20.759 21.176

5. Kosten wensvervulling

Kosten uitjes 21.164 15.683

6. Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 178 193

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -159 -171
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