Jaarrekening 22 juli 2021 t/m 31 december 2021

Fiscale jaarrekening
Stichting Le Chemin du Coeur

Periode: 22 juli 2021 - 31 december 2021
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Introductie
Jaarrekening:
Stichting Le Chemin du Coeur
Rosmolensteeg 80
4201 LB Gorinchem
Rechtsvorm: Stichting KvK: 8349 7889
Statutaire zetel: Gorinchem Opgesteld op: 05-01-2022
Deze jaarrekening is opgesteld door: E.P.A. Reichert

Hierbij ontvangt u het financiële verslag van uw onderneming over 22-07-2021 tot en met 31-122021. Het betreft een gebroken boekjaar door de oprichting in 2021. Dit financieel overzicht bevat:
•
•
•
•

de balans openingsbalans en de balans per 31-12-2021
de Winst-en-verliesrekening over 22-07-2021 tot en met 31-12-2021
en de toelichting, welke tezamen het financieel overzicht van 2021 vormen
de belangrijke KPI / kengetallen

In overeenstemming met de geldende standaard voor jaarrekeningen, bestaat deze jaarrekening uit
het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. Op basis van die verstrekte gegevens
is de jaarrekening samengesteld.
De jaarrekening is, voor zover mogelijk, opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW. De onderneming heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling
van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
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Balans
Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Vaste Activa
bedrijfsmiddelen

€0

Vlottende activa
Debiteuren

€0

Liquide middelen
NL55 BUNQ 2063 7277 16

€ 3.511

Totale activa

€ 3.511

PASSIVA
€ 3.011

Eigen vermogen
Resultaat (winst / verlies)
Opbrengsten
Kosten

€ 3.011
€ 4.500
-€ 1.489

Reserves

-€ 2.511

Kortlopende schulden
Crediteuren

€ 500

Total passiva

€ 3.511

Toename Eigen vermogen

€ 3.011
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Overlopende posten

Debiteuren (Onbetaalde facturen klanten) op 31 december 2021

Omschrijving

Nummer

Datum

Totaal

Bedrag
€ 0.00

Crediteuren (Onbetaalde facturen leveranciers) op 31 december 2021

Omschrijving

Nummer

Datum

Fleur au Chapeau
Totaal

P2021-104

01-12-2021

Bedrag
€ 500.00
€ 0.00

Onbetaalde belastingen op 31 december 2021

Categorie

Bedrag

Omzetbelasting (btw)

€ 0.00

Sociale lasten / Loonbelasting
Vennootschapsbelasting

€ 0.00
€ 0.00
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Winst-en-verliesrekening 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021
Baten
Giften bedrijfsleven
Donaties particulieren
Overig
Totale baten

€
€
€
€

3.488
1.012
4.500

78%
22%

Lasten
Giften aan Pelgrimsherbergen
Giften ter promotie van pelgrimeren
Giften ter ondersteuning van pelgrims
Algemene kosten

€
€
€
€

729
500
260

49%
34%

Totale kosten

€

1.489

Batig Saldo

€

3.011

17%

Winst-en-verliesrekening voorgaande perioden:
N.V.T.
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Toelichting
De Stichting le Chemin du Coeur is op 22 juli 2021 opgericht. Dit financieel jaarverslag betreft dus
een periode van circa 5 maanden. Om deze reden is er dan ook geen vergelijk met eerdere jaren
mogelijk.
Gedurende het korte bestaan heeft de stichting tot al 4.500 euro aan fondsen geworven van zowel
particulieren als bedrijfsleven en zijn er al drie project gesteund.
Deze drie project zijn ten behoeve van de Pelgrimsherberg Vessem, La Tour de Vezelay en de nieuw
op te richten herberg Fleur au Chapaeau in Faycelles (Frankrijk)
Door het gebroken boekjaar en de relatief hoge oprichting kosten is de bestading van 90% aan het
doel niet geheel gehaald maar ruim 83% van de uitgaven is bij doelen terecht gekomen.
De aanvraag voor een ANBI status loopt en moet tot verder bloei van de stichting leiden.
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Grondslag vaste activa (bedrijfsmiddelen)

Aanschaf datum

Vermoedelijke
gebruiksduur

Aanschafwaarde

Restwaarde

n.v.t.

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

Mutaties vaste activa (bedrijfsmiddelen)
Aanschafwaarde

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 01-01-2021

n.v.t.

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

KPI / Kengetallen
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde periode weer. Er is
dus sprake van een momentopname.
Verhoudig eigen vermogen / Totaal vermogen
€ 3.011 / € 3.511 = 86%
Rentabiliteit totaal vermogen
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

Resultaat / Totaal vermogen
€ 3.011 / € 3.511 = 86%
Rentabiliteit Eigen vermogen
Resultaat / Eigen vermogen
€ 3.011 / € 3.011 = 100%
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Grondslagen voor de balanswaardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
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 of
vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van
de vordering.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een verwachte looptijd van langer dan één jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een verwachte looptijd van korter dan één jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Belastingen
De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de
permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en volgens de
fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Het
verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking
in de voorziening voor latente belastingverplichtingen.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q.
de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers per betaaldatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele
koersverschillen zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het
verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de
omzet geheven belastingen.
Inkoopkosten
Onder de inkoopkosten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens
incourantheid van de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Financiële baten en lasten
De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis
van de verwachte economische levensduur. Afschrijvingen zijn lineair en verdeeld over hele
maanden. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen in de winst-enverliesrekening. De verkrijgingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de inkoopprijs
en de bijkomende kosten.
Wettelijke vrijstelling
De onderneming heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
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