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Balans per 31 december 2021  

 

ACTIVA 

   31-12-2021   31-12-2020  
  € € € € 

Vaste activa 
 

    
Materiële vaste activa 1      

Verbouwingskosten   814   1.151  
Inventaris   -    -   

 
 

  814    1.151  
      

Vlottende activa 
 

    
Vorderingen      

Overige vorderingen 2    -    -  
      

Liquide middelen 3    2.802    3.431  
 

        
Totaal    3.616    4.582 



   
  

    
   

3  

 

 

PASSIVA 

   31-12-2021   31-12-2020  
  € € € € 
Stichtingsvermogen 4      

Stichtingskapitaal    3.616    4.582  
      

Kortlopende schulden      

Overige schulden en overlopende 
passiva 

5  

  -   -  
 

        
Totaal    3.616   4.582  
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Winst-en-verliesrekening over 2021  

   2021   2020  

 

 € € € € 

 
Ontvangen giften 

6  
 85    1.560  

      
Brutowinst  

 
 85  

 
 1.560 

Afschrijvingen materiële vaste activa 7   337    337   
Verkoopkosten 8   474    100   
Autokosten 9   14    2.422   
Kantoorkosten 10   87    671   
      
Som der bedrijfslasten    912   3.530 

Bedrijfsresultaat 
 

 

 -827  

 

 -1.970  

Financiële baten en lasten 11  
 

 -139  
 

 -81  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening      -966    -2.051  
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  2021  2020  

 

€ € € € 

Kasstroomoverzicht over 2021  

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Bedrijfsresultaat   -827    -1.970  
     
Aanpassingen voor:     

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa   337    337  
Verandering in werkkapitaal:     

Vorderingen  -    -  
Kortlopende schulden (exclusief banken)  -   -382  
   -    -382  
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   -490    -2.015  
     
Betaalde interest   139    81  
Kasstroom uit operationele activiteiten   -629    -2.096  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen materiële vaste activa   -    -  
Mutatie geldmiddelen   -629   -2.096  
 

 
Verloop mutatie geldmiddelen 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

 

    

Stand per begin boekjaar   3.431   5.527  
Mutaties in boekjaar   -629   -2.096  
Stand per eind boekjaar   2.802    3.431  

 



Stichting LifeCenter te Almelo   
  

 6  

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 6 Boek 2 BW. 
 
 
Activiteiten 
De vennootschap is actief in de brede welzijnsinstellingen en sociaal-cultureel werk branche en houdt zich 
specifiek bezig met het vanuit maatschappelijke bewogenheid bieden van laagdrempelige zorg en sociaal 
samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving. Dit zal onder andere worden 
georganiseerd vanuit een inloopcentrum, waarbij activiteiten worden ontplooid op het gebied van 
eerstelijns zorg, reïntegratie, doorverwijzing naar professionele zorgverlening, materiële en immateriële 
hulpverlening en al hetgeen vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 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, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de kostprijs. Deze is gelijk aan de 
nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk en hiermede is er ook geen winst uitgekeerd aan bestuursleden. 
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Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 
betalen) interest. 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Activa  

Vaste activa 

1  Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 

 Verbou-
wingskosten 

Inventaris Totaal 

 € € € 
Stand per 1 januari 2021    
Aanschaffingswaarde   4.207   4.184   8.391  
Cumulatieve afschrijvingen   -3.056   -4.184   -7.240  
Boekwaarde per 1 januari 2021  1.151   0   1.151  

Mutaties  

Investeringen - - - 
Afschrijvingen   -337   -   -337  
Saldo mutaties   -337   -   -337  
Stand per 31 december 2021    
Aanschaffingswaarde   4.207   4.184   8.391  
Cumulatieve afschrijvingen   -3.393   -4.184   -7.577  
Boekwaarde per 31 december 2021  814   0   814  
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Vlottende activa 

 

 

3  Liquide middelen 

 
  31-12-2021   31-12-2020 
 € € 
 
Rabobank  2.694   3.323 
Kas  108   108 
  2.802   3.431 
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Passiva  

4  Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

 Stichtings- 
kapitaal 

 € 
Stand per 1 januari 2021  4.582  
Resultaat boekjaar   -966 
Stand per 31 december 2021  3.616 

 

Kortlopende schulden   

5  Overige schulden en overlopende passiva 

 
  31-12-2021  31-12-2020  
 € € 
 
Rente / bankkosten Rabobank  -   -  
Nog te betalen kosten  -  -  
  -  -  
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021 

6  Ontvangen giften 
  2021   2020  

 € € 
Giften particulier  85  1.560  
Giften bedrijven  -  -  
Giften kerken  -  -  
  85  1.560  
   

 
   
   
   

 

7  Afschrijvingen materiële vaste activa 

 
Afschrijvingskosten verbouwingskosten  337   337  
Afschrijvingskosten inventaris  -   -  
  337   337  

 

8  Verkoopkosten 

 
   
Representatiekosten  474   100 
   
   
   
   
   
   

 

9  Autokosten 

 
Brandstofkosten  -  66  
Onderhoudskosten - 353 
Verzekeringen  14  819 
Wegenbelasting  -  852 
Huur auto’s  -  332 
  14   2.422 
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10  Kantoorkosten 

 
  2021   2020  

 € € 
Drukwerk  -   - 
Automatiseringskosten  87   87 
Contributies en abonnementen  -   584 
Kantoorbenodigdheden  -   -  
  87   1.209 

 
   
   
   
   
   

 

 

11  Financiële baten en lasten 

 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -139   -81 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

 
Betaalde bankrente  139   81  

 

 

 

 

 

Almelo, 30 juni 2022 

Stichting LifeCenter 
 
   
   
   
M.R. van Zuthem J. Vossebelt P.H. Wevers 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
   
   
   
   

   

 

 


