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SAMENGEVATTE BALANS PER 31 DECEMBER
(NA RESULTAATBESTEMMING)
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SAMENGEVATTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

1.283.540
109.648
8.678
1.000

1.152.510
57.588
8.678

1.402.866

1.235.513

1.152.008
98.799

1.096.786
116.316

1.250.807

1.213.102

Financiële baten en lasten

182.677

67.778

Exploitatiesaldo

334.736

90.199

334.736

90.199

Baten
Donaties / schenkingen
Opbrengst toernooien
Overige baten
Sponsering
Huuropbrengst bedrijfsbouwen en -terreinen

16.737

Lasten
Besteed aan doelstelling
Beheerkosten

Bestemming saldo van baten
en lasten

Bestemmingsreserve continuïteit Stichting Handicart
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TOELICHTING
ALGEMEEN
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk
van Stichting Handicart.
Het adres van de stichting is:
Kapelweg 44
3951 AD MAARN
Het samengevatte financieel jaarverslag is opgesteld vanuit de gecontroleerde jaarrekening van
Stichting Vrienden van Handicart per 31 december 2021.
Het jaarverslag is in overeenstemming met de toelichting van de staatsecretaris van financiën op de
wettelijke verplichting de financiële gegevens van instellingen met een ANBI status via
internet te verstrekken.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

BEGROTING
Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de Stichting aan de begroting wordt
toegekend, wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht.
Op grond hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.
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TOELICHTING
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTATBEPALING
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing me bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa
Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van
beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Waarderveranderingen van deze effecten
worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

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 de geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaal dop basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Baten
Onder de baten worden verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen
donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Legaten en toegezegde
schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Lasten
De lasten zijn opgenomen op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING
BALANS

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreft de boekwaarde van het onroerend goed waarin de stichting is
gehuisvest.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft beleggingen in aandelen € 796.847 en obligaties € 540.053
Via Servatus Vermogensmanagement.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn bij diverse bankinstellingen ondergebracht op bankrekeningen,
spaarrekeningen en deposito’s.

Stichtingsvermogen

2021
€

2020
€

204.201

204.201

Stand per 1 januari
Overboeking van andere reserves

147.545

153.375
- 5.830

Balans per 31 december

147.545

147.545

Stichtingskapitaal
Dit betreft het op 24 oktober 1997 door Stichting Handicart
Aan Stichting Vrienden van Handicart overgedragen vermogen
Bestemmingsreserve financiering activa

Dit betreft een bestemmingsreserve indienen voor zover eigen
middelen zijn aangewend ten behoeve van activa bedrijfsvoering
of ter realisatie van de doelstelling.
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2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bestemming exploitatiesaldo
Bestemmingsreserve financiering activa

1.813.299
334.736

1.813.299
90.199
5.830

Balans per 31 december

2.244.064

1.909.328

Bestemmingsreserve continuïteit Stichting Handicart

Dit betreft een bestemmingsreserve om de continuïteit van Stichting Handicart te waarborgen en is
gebaseerd op een bestuursbesluit uit het verleden. De omvang van deze reserve is gelijk aan 1,5 maal
de lasten van zowel Stichting Handicart als Stichting Vrienden van Handicart samen. Per 31 december
2021 bedragen de totale lasten van beide stichtingen samen € 2.015.292.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De niet in de balans opgenomen verplichting inzake de fiscale eenheid
Per 1 juli 2020 is er sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Hierdoor bestaat er een
hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de door de fiscale eenheid verschuldigde
omzetbelasting. Tot de fiscale eenheid behoren:
- Stichting Golf voor Mindervaliden 'Handicart';
- Stichting Vrienden van Handicart.
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Donaties / schenkingen
Per 31 december 2021 heeft Stichting Vrienden van Handicart 30.348 (2020: 34.455) donateurs in
haar bestand. Hiervan hebben in 2021: 27.449 (2020: 27.568) personen een donatie gedaan.

Lasten

Besteed aan doelstelling
Dit betreft een gift ter aanzuivering van het
Exploitatiesaldo van Stichting Handicart

Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

1.152.008

1.096.786

De beheerkosten zijn kosten voor het in stand houden van de stichting. Deze kosten bestaan uit
secretariaatskosten, afschrijvingen, huisvestingskosten en algemene kosten.
Er is geen sprake van bezoldiging van de bestuurder.

8

