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Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

Weert 11

6222 PG MAASTRICHT

 

(na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2019

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

Passief

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

_ _

 

13.593.011€                   

378.140€                        

3.730.394€                     

-€                                    

9.484.477€                     

 

13.364.133€                    

-€                                    

3.558.919€                      

477.816€                         

31 december 2021

9.327.398€                      

31 december 2020

13.364.133€                    13.593.011€                   

52.345€                          -€                                    

13.127.129€                   

 

-€                                    

413.537€                        659.364€                         

-€                                    

 

 

12.704.769€                    



Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

Weert 11

6222 PG MAASTRICHT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De activiteiten van Stichting Buitenplaats Vaeshartelt, statutair gevestigd te Maastricht, bestaat voornamelijk uit 

het instandhouden en ontwikkeling van cultureel erfgoed zoals dat is belichaamd in het landgoed Vaeshartelt te

Maastricht, maar nietr noodzakelijk daartoe beperkt.

Grondslagen van waardering

Algemeen

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houden met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven

vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden

gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met waarde-

dalingen, indien deze duurzaam zijn.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordelingen van de vorderingen.

Voorzieningen

Voorzieningen voor pensioenen:

Deze voorziening is getroffen voor toegezegde pensioenrechten voorzover deze in eigen beheer worden op-

gebouwd. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd tegen actuariële waarde. De opbouw van het

benodigde doelvermogen geschied met de tabel 'Collectief 2003'. De gehanteerde rekenrente bedraagt 4%.

Grondslagen van resultaatbepaling

Netto omzet

De netto-omzet is gebaseerd op aan derden geleverde goederen of diensten, exclusief omzetbelasting, welke worden

toegekend aan het jaar waarop de omzet betrekking heeft.

Bedrijfslasten

Alle andere bedrijfslasten worden bepaald op grondslag van uitgaafprijs en worden toegekend aan het jaar

waarop de omzet betrekking heeft.

Belastingen

De belastingen worden berekend tegen nominale tarief vennootschapsbelasting op basis van het fiscale

resultaat, rekening houdend met fiscaal niet belaste c.q. niet of beperkt aftrekbare bedragen en de 

mogelijkheid van verliescompensatie.



Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

Weert 11

6222 PG MAASTRICHT   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

 

Baten

Lasten

Beheer en administaratie

Personeelslasten  

Afschrijvingen

Overige bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Totaal bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat

 

Resultaat deelnemingen

Resultaat boekjaar

  

Resultaatbestemming

Overige reserves

133.885€             483.403-€       

133.885€             483.403-€       

 

186.959€             459.509-€       

58.548€               94.678€         

772.779€             718.433€       

58.548€               94.678€         

338.883€             289.194€       

111.622-€             118.572-€       

198.000€             199.096€       

235.896€             230.143€       

2021 2020

831.327€             813.111€       


