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1.  OPDRACHTBEVESTIGING
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Referentie: 275HA/ME                Amsterdam, 27-06-2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

TEZ Financials B.V.

E.J. van Woerkom

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte

gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit

het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast

hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen

op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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2.  JAARREKENING



 

 

 

Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 5.941

Totaal activazijde 5.941

PASSIVA € €

Kapitaal

Stichtingskapitaal 50

Overige reserves 4.353

4.403

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 643

643

Totaal passivazijde 5.046

31 december 2021

31 december 2021
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Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.2  Baten en lasten over 2021

*

€ €

Inkomsten 10.100

Bruto bedrijfsresultaat 10.100

Kantoorkosten 149

Algemene kosten 4.607

Som der bedrijfskosten 4.756

Bedrijfsresultaat 5.344

Rentelasten en soortgelijke kosten -96

Som der financiële baten en lasten -96

Saldo baten minus lasten 5.248

2021

*Betreft periode 20 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.
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Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Stichting

Activiteiten

Personeelsleden

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Gedurende het jaar 2021 waren geen werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Concordiastraat 68 te Utrecht.

- Onderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse strijkinstrumenten en hun Nederlandse bouwers.

De activiteiten van Hendrik Jacobs Stichting, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

Hendrik Jacobs Stichting, is opgericht per 20 augustus 2021 en statutair gevestigd te Utrecht alsmede

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80112935.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze 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.

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.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

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

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

Het eerste boekjaar loopt van 20 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.
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Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021

€

Liquide middelen

Rekening courant betaalrekening Triodos Bank 5.941

 - 8 -



 

 

 

Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

KAPITAAL

2021

€

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 50

Overige reserves

Stand per 1 januari -

Saldo baten minus lasten 4.353

Stand per 31 december 4.353

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021

€

Overlopende passiva

Nog te betalen bankkosten 38

Nog te betalen accountantskosten 605

643
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Hendrik Jacobs Stichting te Utrecht

2.5  Toelichting op de baten en lasten

2021

€

Inkomsten

Donaties en schenkingen 10.100

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 149

Algemene kosten

Accountantskosten 605

Advieskosten 4.002

4.607

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 96

Utrecht, 

Hendrik Jacobs Stichting

R.P.G. van Schaik V.M.M. Wolfs

F.J. Schutte
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