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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting De Kroon  
Nieuwenhuizenweg 3  
2314XP Leiden

Kenmerk Behandeld door Datum

2217.2021 MVE 24 november 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 87.016 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 86.266, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting De Kroon te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten 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 overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 De Kroon. 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 dan ook ervan 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.



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Stichting De Kroon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82180520.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevrouw E.T.S. Mensink (voorzitter), mevrouw L.A.W.
Starmans (penningmeester) en mevrouw S. van Iperen-Bisschops (secretaris).

Stichting De Kroon, Leiden
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4                RESULTAAT

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
realisatie-
begroting

2021

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven 100.000 100.000 -

Som van de geworven baten 100.000 100.000 -

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Bestedingen 10.991 11.000 -9

Kosten van beheer en administratie 2.743 2.750 -7

Saldo 86.266 86.250 16

Stichting De Kroon, Leiden
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 86.266

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 87.016

Af: kortlopende schulden 750

Werkkapitaal 86.266

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Admaa Accountants

 
M.O. Verhulst 
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting De Kroon, Leiden
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 87.016

 87.016

 87.016

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________________
 



31 december 2021

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Overige reserves 86.266

Kortlopende schulden  (3)

Overige schulden en overlopende passiva 750

 87.016

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Baten

Baten van particulieren en bedrijven  (4) 100.000 100.000

Som van de geworven baten 100.000 100.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Bestedingen  (5) 10.991 11.000

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (6) 2.743 2.750

Saldo 86.266 86.250

Resultaatbestemming

Overige reserves 86.266 -

86.266 -

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Kroon is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwenhuizenweg 3  te Leiden en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 82180520.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Baten van particulieren en bedrijven

Onder baten van particulieren en bedrijven wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

1. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 87.016

PASSIVA

2. Reserves en fondsen

Overige reserves 86.266

86.266

2021

€

Overige reserves

Stand per 12 maart -
Resultaatbestemming boekjaar 86.266

Stand per 31 december 86.266

3. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 750

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€
4. Baten van particulieren en bedrijven

Donaties en giften 100.000 100.000 -

Besteed aan de doelstellingen

5. Bestedingen

Studiebeurzen 9.000 9.000 -
Studiematerialen 1.449 1.500 -51
Collegegelden 542 500 42

10.991 11.000 -9

6. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 664 500 164
Verkooplasten 387 500 -113
Algemene lasten 1.692 1.750 -58

2.743 2.750 -7

Kantoorlasten

Automatiseringslasten 664 500 164

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 387 500 -113

Algemene lasten

Accountantslasten 750 750 -
Advieslasten 881 1.000 -119
Bankkosten 10 - 10
Overige algemene lasten 51 - 51

1.692 1.750 -58

Stichting De Kroon, Leiden

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Leiden, 24 november 2022

E.T.S. Mensink L.A.W. Starmans 

S. van Iperen-Bisschops
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