


























Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" 

Breda 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" is feitelijk gevestigd op St. Ignatiusstraat 257, 4817 KK te Breda 

Nederland, is statutair gevestigd in Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41102985. 

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Stichting Het Voormalig Gasthuis heeft ten doel activiteiten te ontplooien gericht op de behartiging van het 

lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk welzijn van de bejaarden te Breda en voorts al hetgeen 

daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- het zelf ter hand nemen dan wel het daadwerkelijk bevorderen van een systematische medische begeleiding van

de groep der bejaarden;

- de bejaarden in staat te stellen de zorg en verantwordelijkheid voor eigen welzijn zo lang mogelijk zelf te blijven

dragen;

- zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van andere organisaties en daarmede samen te werken;

- fondsenwerving.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

KCl "Kleine organisaties zonder winststreven". 

Activa en verplichtingen warden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Financiele instrumenten 

Onder financiele instrumenten warden zowel primaire financiele instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als 

afgeleide financiele instrumenten (derivaten) verstaan. 

Primaire financiele instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiele instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost 

onder de 'Grondslagen'. 

Afgeleide financiele instrumenten (derivaten) 

De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiele instrumenten. 
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Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" 

Breda 

Grondslagen

Financiele vaste activa 

De effecten (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) opgenomen onder de financiele vaste activa warden 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere reele waarde. 

Vorderingen 

Vorderingen warden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 

warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio 

en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grand van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 

reele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en warden er op basis 

van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

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 warden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden warden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende schulden 

warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties warden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd. 

Verstrekte donaties 

Verstrekte dontaties warden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de donatie 

wordt toegekend. 

Omzetverantwoording 

De baten omvatten de opbrengsten uit levering pachtdiensten en verkochte landerijen onder aftrek van kortingen 

en dergelijke. 
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