
Stichting Histori Bersama

Status: definitief

Datum: 05-12-2022

Jaarrekening 2021



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(in euro)

ACTIVA

Liquide middelen

Banktegoeden (1) 2.587€         3.309€         

2.587€         3.309€         

31-12-2021 31-12-2020



(in euro)

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve (2) 2.587€         3.309€         

2.587€         3.309€         

31-12-2021 31-12-2020



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

(in euro)

Subsidies -€              1.275€         

Donaties -€              -€              
Overige baten -€              -€              
Som der baten (3) -€              1.275€         

Afschrijvingen -€              -€              
Verkoop lasten (4) 483€             144€             
Overige lasten (5) 239€             471€             
Som der lasten 722€             615€             

Baten minus de lasten 722-€             660€             

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten -€              -€              
Rentelasten en soortgelijke kosten -€              -€              
Financiële baten en lasten -€              -€              

Resultaat 722-€             660€             

2021 2020



OPDRACHTBEVESTIGING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Opdracht
Conform uw opdracht is de jaarrekening 2021 van Stichting Histori Bersama, bestaande uit de balans per 
31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 01-01-2021 t/m 31-12-2021 met de toelichting, 
samengesteld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die in het kader van de samenstellingsopdracht zijn uitgevoerd bestonden in hoofdzaak
uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. 
De aard en omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in de zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings-
verklaring kan worden ontleend.

Verantwoordelijkheid van de ondernemer
De jaarrekening is gebaseerd op de door de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de
stichting.



TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Histori Bersama, gevestigd op 26-09-2016 te Krabbendijke (kvk 66900522),
bestaan voornamelijk uit: Het stimuleren van verzoening tussen Nederland en Indonesië
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd te Krabbendijke (Wilhelminastraat 98) of op externe locaties.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.

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.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter 
vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een doorlooptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen de schulden met een doorlooptijd van langer dan één jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet
Onder netto-omzet 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.



TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet 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.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
rentekosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Liquide middelen
31-12-2021 31-12-2020

Banktegoeden 2.587€         3.309€         

PASSIVA

2. Eigen vermogen

Algemene reserve
31-12-2021 31-12-2020

Stand per 1 januari 3.309€         2.649€         
Resultaat boekjaar 722-€             660€             
Stand per einde boekjaar 2.587€         3.309€         



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

3. Baten 2021 2020
Subsidies -€              1.250€         
Donaties -€              25€               

-€              1.275€         

4. Verkoop lasten 2021 2020
Kosten voor publiciteit 483€             144€             

5. Algemene lasten 2021 2020
Algemene lasten -€              264€             
Bankkosten 239€             207€             

239€             471€             




