
Financieel jaarverslag 2020-2021 Stichting Assen Bloeit

Balans 

Activa Passiva
Materiële vaste activa 535.143,39 Eigenvermogen

Continuïteitsreserve 17.477,00

Vorderingen Bestemmingsreserve (uit fondsen) 36.000,00

Debiteuren 1.936,35

Liquide middelen 72.390,79 Langlopende leningen 546.464,33

Kortlopende schulden
Belastingen en premies 660,86

Crediteuren 3.485,72

Overige schulden 5.382,62

609.470,53 609.470,53

Baten en Lasten

Baten Lasten
Omzet exploitatie 46.468,86 Inkoopwaarde omzet 1.309,93

Ontvangen giften en subsidies 28.132,36 Huisvestingskosten 20.771,72

Personeelskosten 7.367,38

Kantoorkosten 4.258,42

Afschrijvingen 10.245,40

Financiële lasten 13.171,37

74.601,22 57.124,22

Saldo van baten en lasten (winst) 17.477,00

Toelichting financieel jaarverslag

Stichting Assen Bloeit is eind 2020 gestart met haar activiteiten, vandaar dat de boekjaren 2020 en 2021 worden 
gecombineerd in één verslag. 

Het eerste wapenfeit is de aankoop van het gebouw "De Open Hof", zodat voor de verschillende gebruikers (m.n. 
kerkelijke genootschappen) het gebruik van de ruimte gewaarborgd is. Daarnaast is er een belangrijke sociaal-
maatschappelijke doelstelling die in De Open hof gerealiseerd gaat worden. In het strategisch plan en het 
bestuurlijk jaarverslag wordt dit uitgebreid toegelicht.

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. Voor de aankoop van het pand is er een hypothecaire lening en een onderhandse lening 
afgesloten. Voor de onderhandse lening à € 300k geldt een aflossingsvrije periode van vijf jaar. 

De bestemmingsreserves zijn gerealiseerde bijdragen van fondsen voor activiteiten die in 2022 uitgevoerd zullen 
worden.

De exploitatieomzet bestaat voornamelijk uit huurbaten. Door de coronapandemie was de omzet uit incidentele 
verhuur lager dan mogelijk. De sociaal-maatschappelijke activiteiten zijn in 2021 opgestart en zullen in 2022 volop 
ontwikkeld worden.

De huisvestingskosten, afschrijvingskosten en financiële lasten hebben logischerwijs het grootste aandeel in de 
lasten. De activiteiten zijn voor het grootste deel door vrijwilligers uitgevoerd. Vandaar de lage personeelskosten.

Het resultaat over de boekjaren 2020-2021 wordt volledig opgenomen in de continuïteitsreserve.
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