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Stichting Huis van Elia
T.a.v. het bestuur
Dokter Vosstraat 15
4471 CW  Wolphaartsdijk

Behandeld door Ref.nr. Datum

D.A. Tange 10506050 10 juni 2022

Betreft:    Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Stichting Huis van Elia te
Wolphaartsdijk.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Huis van Elia te Wolphaartsdijk is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Huis van Elia. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid
van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2021 2020
€ % € %

Inkomsten (A) 26.515 100,0 28.377 100,0

Lonen 17.317 65,3 19.645 69,2
Huisvestingskosten 3.069 11,6 5.200 18,3
Inventariskosten 300 1,1 299 1,1
Algemene kosten 2.641 10,0 4.310 15,2

Som der bedrijfslasten (B) 23.327 88,0 29.454 103,8

Bedrijfsresultaat (A-B) 3.188 12,0 -1.077 -3,8

Som der financiële baten en lasten -328 -1,2 -308 -1,1

Resultaat na belastingen 2.860 10,8 -1.385 -4,9

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

D.A. Tange AA
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1 13.462 10.408

Totaal 13.462 10.408

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Stichtingskapitaal 2 12.150 9.290

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

3 
1.312 1.118

Totaal 13.462 10.408

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ € € €

Inkomsten 4 26.515 28.377

Lonen 5 17.317 19.645
Huisvestingskosten 6 3.069 5.200
Inventariskosten 7 300 299
Algemene kosten 8 2.641 4.310

Som der bedrijfslasten 23.327 29.454

Bedrijfsresultaat 3.188 -1.077

Rentelasten en soortgelijke kosten 9 -328 -308

Resultaat na belastingen 2.860 -1.385

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Huis van Elia is feitelijk en statutair gevestigd op Dokter Vosstraat 15, 4471 CW te
Wolphaartsdijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41113012.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Huis van Elia, gevestigd te Wolphaartsdijk, bestaan voornamelijk uit het
voeren van een religieuze organisatie.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Huis van Elia zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen 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.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in
de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Grondslagen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. 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.

Omzetverantwoording

Onder inkomsten wordt verstaan de ontvangen gelden van collectes en giften en aan derden in rekening
gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Liquide middelen

Rabobank, rekening nr. 1473.881.676 7.247 7.247
Rabobank, rekening nr. 1423.52.802 4.461 1.721
Rabobank, rekening nr. 1442.42.923 1.754 1.440

13.462 10.408

2  Stichtingskapitaal

Geplaatst kapitaal 12.150 9.290

2021 2020
€ €

Stichtingskapitaal

Geplaatst kapitaal

Stand per 1 januari 9.290 10.675
Resultaat 2.860 -1.385

Stand per 31 december 12.150 9.290

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 1.099 1.100
Zaalhuur 194 -
Rente- en bankkosten 19 18

1.312 1.118

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ €

4  Inkomsten

Giften 22.025 22.652
Collectes 3.842 4.452
Overige opbrengsten 648 1.273

26.515 28.377

5  Lonen

Vergoeding voorganger 17.317 19.645

6  Huisvestingskosten

Huur 3.069 5.200

7  Inventariskosten

Verzekeringen 300 299

8  Algemene kosten

Accountantskosten 1.154 1.134
Giften 798 2.637
Overige algemene kosten 327 146
Kantoorbenodigdheden 255 252
Koffie, thee en frisdrank 107 141

2.641 4.310

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022



#ORG=saa#VES=goe#PAP=blc #TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\GOE\10506050-2021\10506050-2021jrk

Stichting Huis van Elia, Wolphaartsdijk  Pagina 12

2021 2020
€ €

9  Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 328 308

Wolphaartsdijk, 10 juni 2022

Stichting Huis van Elia

C.T. Harthoorn A. Visscher W.H. Scholten
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juni 2022
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