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JAARREKENING

Stichting Autonomia te Amstelveen

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

3

0

0

411

4.312

411

4.312

geen accountantscontrole toegepast

PASSIVA

31 december 2021
€
€

EIGEN VERMOGEN
Vermogen stichting
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

4

31 december 2020
€
€

(54.802)

-59.810

55.213

64.122

411

4.312

geen accountantscontrole toegepast

Stichting Autonomia te Amstelveen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021
€
Ontvangen giften
Inkomsten en ontvangsten

31.296

Betaalde schenkingen
Bruto-lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige kosten
Rente fiscus
Bankrente en -kosten

18.259
4.842
899
2.145
0
142

2020
€

€
51.070

31.296

Kosten en uitgaven
Resultaat
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€

51.070
14.347
63.377
10.382
2.884
89
120

26.288

-91.199

5.008

-40.129

geen accountantscontrole toegepast

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Autonomia bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van mensen op
zodanige wijze dat zij zelfstandig/onafhankelijk kunnen worden in hun functioneren. De stichting tracht
haar doel onder meer te bereiken door het doen van donaties in geld, dan wel in natura, verstrekken van
leningen en het verrichten van alle overige activiteiten welke rechtstreeks of zijdelings verband houden
met de doelstelling van de stichting.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van
de uitstaande vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan
deze ter vrije beschikking.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de daaraan toe te rekenen kosten en andere lasten over het jaar, op grond van historische kosten tenzij
anders is vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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