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Aan het bestuur van
Stichting Bladt  
Groenekanseweg 70  
3732 AG  De Bilt

De Bilt, 28 juni 2021

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is onder nummer 30264772 ingeschreven de te De Bilt
gevestigde  stichting  Stichting  Bladt.  De  stichting  stelt  zich  tot  doel:  het  verbeteren  van  de  positie  van
kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en
andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren

1.2                Bestuur

Per  balansdatum wordt  het  dagelijkse bestuur  gevoerd door  de heer C.J.A.  Bladt,  de heer G.S.  Wassink, de
heer H. Kaiser en de heer J.C.W. Bladt.

1.3                Vaststelling jaarrekening 2019

In de bestuursvergadering, gehouden op N.A-1, is de jaarrekening 2019 ongewijzigd goedgekeurd. Het batig
saldo  over  2019  is  toegevoegd  aan  de  reserves.  Tevens  is  het  dagelijks  bestuur  gedechargeerd  voor  het
gevoerde beleid.



2                RESULTAAT

2.1                Vergelijkend overzicht

Het  resultaat  over  2020 bedraagt  negatief  € 38.961 tegenover  € 38.151 over  2019.  De resultaten  over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Baten 5.750 100,0 408.692 100,0 -402.942
Bestedingen doelstellingen 47.277 822,2 369.479 90,4 -322.202

-41.527 -722,2 39.213 9,6 -80.740

Overige kosten -2.576 -44,8 -3.834 -0,9 1.258

Bedrijfsresultaat -38.951 -677,4 43.047 10,5 -81.998

Financiële baten en lasten -10 -0,2 -4.896 -1,2 4.886

Resultaat -38.961 -677,6 38.151 9,3 -77.112

Belastingen - - - - -

Resultaat na belastingen -38.961 -677,6 38.151 9,3 -77.112

2.2                Resultaatanalyse

Het resultaat is in 2020 gedaald met € 77.112 van € 38.151 in 2019 tot negatief € 38.961 in 2020. De afname
kan als volgt worden gespecificeerd :

2020

€ €

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Toename financiële baten en lasten 4.886

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Afname brutomarge 80.740
Toename overige bedrijfskosten 1.258

81.998

Mutatie saldo -77.112
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3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2020

€ €

2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen / Werkkapitaal 83.784 122.745

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 248 2.519
Liquide middelen 129.050 275.884

129.298 278.403
Af: kortlopende schulden 45.514 155.658

Werkkapitaal 83.784 122.745
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4                FISCALE POSITIE

4.1                Vrijstelling

Op grond van haar doelstelling is Stichting Bladt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende  Instelling  (ANBI)  en  op  grond  van  artikel  2,  eerste  lid,  onderdeel  e  van  de  Wet  op  de
vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. 
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het resultaat)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren - 2.271
Overlopende activa 248 248

248 2.519

Liquide middelen  (2) 129.050 275.884

 129.298 278.403
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (3)

Algemene reserve 83.784 122.745

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 432 93.446
Overige schulden 45.082 59.212
Overlopende passiva - 3.000

45.514 155.658

 129.298 278.403
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Baten  (5) 5.750 408.692
Bestedingen doelstellingen  (6) 47.277 369.479

-41.527 39.213
Overige kosten  (7) -2.576 -3.834

BEDRIJFSRESULTAAT -38.951 43.047

Financiële baten en lasten  (8) -10 -4.896

RESULTAAT -38.961 38.151

Belastingen - -

NADELIG RESP. BATIG SALDO -38.961 38.151
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -38.951
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 2.271
Mutatie kortlopende schulden -110.144

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -146.824

Rentelasten -10

Mutatie liquide middelen -146.834

Samenstelling geldmiddelen

2020

€

Geldmiddelen per 1 januari 275.884

Mutatie liquide middelen -146.834

Geldmiddelen per 31 december 129.050
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Bladt (geregistreerd onder KvK-nummer 30264772 is feitelijk gevestigd op Groenekanseweg 70 te
De Bilt.

ANBI Status

De stichting heeft sinds 29 mei 2009 de status van "Algemeen Nut Beogende Instelling".

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Bij  opstelling  van  de  jaarrekening  is  aansluting  gezocht  met  de  Richtlijn  voor  de  Jaarverslaggeving  voor
Kleine Organisaties zonder winststreven (RJK C1).

De  jaarrekening  is  opgemaakt  op  basis  van  historische  kostprijs.  De  waardering  van  activa  en  passiva
geschiedt,  voor  zover  niet  anders  is  vermeld,  tegen  nominale  waarde.  Baten  worden  toegerekend  aan  de
periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen 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.Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het  saldo  van  baten  en  lasten  over  het  boekjaar  is  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  ontvangen  bedragen
enerzijds  en  de  kosten  anderzijds,  gewaardeerd  tegen  historische  kostprijzen  met  inachtneming  van  de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Opbrengstverantwoording

Baten

De ontvangen bedragen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. Winsten zijn verantwoord
in  het  jaar  waarin  de  goederen  zijn  geleverd  c.q.  de  diensten  zijn  verricht.  Verliezen welke  hun  oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen 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 woren voldaan. 

Afschrijvingen

De  afschrijvingen  op  de  immateriële  vaste  activa  zijn  berekend  door  middel  van  vaste  percentages  van  de
verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling, gebaseerd op fiscale regelgeving.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten  en  -lasten  betreffen de  op  de  verslagperiode  betrekking hebbende  van  derden ontvangen c.q.
aan derden betaalde interest en soortgelijke baten en lasten.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Vorderingen

2020

€

2019

€Handelsdebiteuren

Debiteuren - 2.271

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 248 248

2. Liquide middelen

ABNAMRO BANK rekening-courant 128.808 275.884
Gelden onderweg 242 -

129.050 275.884
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

2020

€

2019

€Algemene reserve

Stand per 1 januari 122.745 84.594
Resultaatbestemming boekjaar -38.961 38.151

Stand per 31 december 83.784 122.745

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 432 93.446

Overige schulden

Toezeggingen ondersteuning 2020 / 2019 45.082 59.212

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen - 3.000
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

5. Baten

Ontvangen bijdragen en opbrengsten activiteiten 5.750 408.692

6. Bestedingen doelstellingen

Gehonoreerde bijdragen en kosten activiteiten 47.277 369.479

Bezoldiging van bestuurders 

Het bestuur van de stichting voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt hiervoor geen vergoeding.

7. Overige kosten

Algemene kosten 424 424
Diverse baten lasten -3.000 -4.258

-2.576 -3.834

Algemene kosten

Verzekeringen 424 424

Diverse baten lasten

Nagekomen baten voorgaand boekjaar -3.000 -4.258

8. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -10 21
Rentelasten en soortgelijke kosten - -4.917

-10 -4.896

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente en -kosten -10 21

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente fiscus - -4.917

 
  

Stichting Bladt
Jaarverslaggeving 2020

 

  
 

 
-17-


