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van 
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Balans per 31 december 2021 

A c t i v a  
(in euro’s) 
 31 december 2021 31 december 2020 
         

Vlottende activa    
Liquide middelen  3.514  4.313 
       
         

Totaal activa  3.514  4.313          

P a s s i v a  
(in euro’s) 
 31 december 2021 31 december 2020 
         

Eigen vermogen  
Kapitaal stichting  3.514  4.313 

         

Totaal passiva  3.514  4.313          



Pagina 3

Winst-en-verliesrekening 2021 

(in euro’s) 
 2021 2020 
         

        

Opbrengsten  2.570  2.329 

Algemene kosten  3.370  3.934 
         

Bedrijfsresultaat  (800)  (1.605) 

Financiële baten en lasten  -  - 
         

Resultaat   (800)  (1.605)          
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Toelichting 
 
Stichting Gebruikers Assistentiehonden is feitelijk gevestigd te Van Kinsbergenlaan 11, 2901 BA Capelle 
aan den IJssel en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61734233. 

 
De stichting is opgericht om de belangen van gebruikers van assistentiehonden te behartigen. 
 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in 
de jaarrekening 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

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 worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: 
- vastgoedbeleggingen; 
- onder vlottende activa opgenomen effecten. 

Bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Toelichting op de balans 
Liquide middelen 
 31 december 2021 31 december 2020 
         

Banktegoeden  3.514  4.313 
         

Totaal liquide middelen  3.514  4.313 
          

Toelichting op de Winst-en-Verliesrekening 
Algemene kosten 
 2021 2020 
         

Bankkosten   144  133 
Website   218  218 
Telefoon   761  1.534 
Autokosten   2.247  1.812 
Overige algemene kosten  0  237 
         

Totaal algemene kosten  3.370  3.934 
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