
 

 

JOHANNES STICHTING 

VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2020



  Johannes Stichting 
 Ridderkerk 

 

1 

1 SAMENGEVATTE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 
 31 december 2020 31 december 2019      

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

Financiële vaste activa  2.403.658  2.392.116   

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 5.425  5.097   

Liquide middelen  25.064  23.761             

  28.858  28.858   

 
 

           

  2.434.147  2.420.974           

 

 

 
 

PASSIVA 
 

  

Eigen vermogen 

Gestort vermogen 1.932.957  1.983.352   

Reserve ongerealiseerde koersresultaten 493.427  429.859            

  2.426.384  2.413.211   

 
 

 

 
Kortlopende schulden  7.763  7.736 

   
 

            

  2.434.147  2.420.974           
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2 SAMENGEVATTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 2020 2019      

 € € € € 

Baten 

Ontvangen giften 7.800  6.800    
Opbrengst effecten en liquide middelen  61.277  63.525               

  69.077  70.325  

 

Lasten   

Doorbetaalde (bestemde)giften -  - 
Overige giften 105.500  113.000  

Beheer- en bestuurskosten 13.972  12.958                

   (119.472)  (125.958)               

Resultaat  (50.395)  (55.633)              
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Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per 
balansdatum, waarbij de ongerealiseerde koersresultaten in een aparte reserve onder het eigen 

vermogen worden verantwoord. 

 
 

Overige activa en passiva 

De overige activa worden opgenomen voor de nominale waarde of lagere realisatiewaarde. De overige 
passiva worden opgenomen voor de nominale waarde. 

 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Toerekening opbrengsten en kosten 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
Aan het bestuur van 

Johannes Stichting 
Cortgenehof 6 

2951 EV  ALBLASSERDAM 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

 

Ons oordeel  

Het Verkort Financieel verslag 2020 van Johannes Stichting te Ridderkerk is ontleend aan de 

gecontroleerde jaarrekening 2020 van Johannes Stichting. Naar ons oordeel is het bijgesloten Verkort 
Financieel Verslag 2020 in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde 

jaarrekening 2020 van Johannes Stichting op basis van de grondslagen zoals opgenomen in het Verkort 

Financieel verslag 2020. 
  

Het Verkort Financieel Verslag 2020 bestaat uit: 
1. de samengevatte balans per 31 december 2020; 

2. de samengevatte staat van baten en lasten 2020; 

3. de waarderingsgrondslagen voor de balans en de grondslagen voor de resultaatbepaling. 
 

 

Verkort Financieel Verslag 

Het verkort Financieel Verslag bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van  de Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Het kennisnemen van het Verkort 
Financieel Verslag en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen 

van de gecontroleerde jaarrekening van Johannes Stichting en onze controleverklaring daarbij.  

Het Verkort Financieel Verslag en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 19 juli 

2021. 
 

 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van  

Johannes Stichting in onze controleverklaring van 19 juli 2021. 

 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor het Verkort Financieel Verslag  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verkort Financieel Verslag op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in punt het Verkort Financieel verslag. 

 
  



 

Onze verantwoordelijkheden  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten'. 
 

 
 

 

Dordrecht, 19 juli 2021 
 

Visser & Visser Audit en Assurance B.V. 
 

 
Was getekend 

 

 
T. Krijgsman RA 




