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Balans per 31 december 2020
(na saldoverdeling)

31-12-2020
€

€

€

31-12-2019
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

308.568

318.575

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen
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9.623
5.006

6.660
41.888
14.629

48.548

152.576

89.606

475.773

456.729
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31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
(publiek)

348.369

344.739

5.000

5.000
353.369

349.739

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen

25.000

-

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken

75.843

85.839

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
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9.996

9.996

1.204

4.595

6.565
3.796

1.750
4.810
21.561

21.151

475.773

456.729
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Staat van baten en lasten over 2020

2020
€

Baten
Lasten
Lasten
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Verkoopkosten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Nettoresultaat

€

2019
€

179.086

€

285.090

14.400

93.525

10.007
57.451
573
9.999
49.118
23.381
6.177

4.000
34.396
1.828
8.702
132.347
22.245
8.358
171.106

305.401

7.980
(4.350)

(20.311)
(4.529)

3.630

(24.840)

In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen aangezien de begroting niet als
belangrijk stuurinstrument gebruikt wordt voor de beheersing van de activiteiten.
Voorgesteld wordt het positieve saldo ten gunste van het stichtingskapitaal te brengen.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting O.I.G./I.H.D. is feitelijk en statutair gevestigd op Abelenstraat 1, 1971 NL te IJmuiden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34143913.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Stichting O.I.G./I.H.D. is ontstaan na een samengaan van twee stichtingen, namelijk O.I.G.
(Ontspanning Invaliden Gehandicapten) en I.H.D. (Invaliden Hulp Dienst). De stichting bestaat volledig
uit vrijwiligers en biedt vervoer en ontspanning aan haar gasten.
Het vervoer vindt plaats met 7 aangepaste busjes, waarmee ook mensen in een rolstoel kunnen worden
vervoerd. Tevens is liggend vervoer in deze busjes mogelijk.
Informatieverschaffing over continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Echter als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn door de
Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle
te krijgen. Deze maatregelen hebben belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland.
Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet volledig te overzien.
De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen hebben impact op de omzet en daarmee op de
ontwikkeling van het resultaat. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) kan daardoor onder
druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling.
Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen getroffen ter ondersteuning van
ondernemers. Op grond van de financiële positie van Stichting O.I.G./I.H.D. per balansdatum acht de
leiding van de stichting een voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk.
De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving afdeling C1 voor kleine rechtspersonen
zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden 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.

Stichting O.I.G./I.H.D. te IJmuiden

5

Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op de grond wordt niet afgeschreven.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 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 worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden 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.
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 worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Andere baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot
de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegekend.
Lasten
Onder lasten wordt verstaan het totaal van de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten voor zover
deze niet als overige bedrijfskosten zijn opgenomen.
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Uitgaven in het kader van de doelstelling worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening
gebracht.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
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