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1. JAARREKENING

Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vaste activa
0

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Totaal activazijde
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

-10

0
-10

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

10

Totaal passivazijde
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0

0
10

0

0

0

Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.2 Winst- en verliesrekening over 2021
2021
€

4.578

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

€

6.593
6.593

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat
Algemene kosten
Som der kosten

2020
€

0
0
0

4.578

0

2.015

0

-2.025

0
-2.025

0

Resultaat voor belastingen
Belastingen

-10
0

0
0

Resultaat na belastingen

-10

0
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten en soortgelijke kosten

2020
€

€

€

2.015
2.015
-2.025

0
0
0

-2.025
-10

0
0

Mutatie geldmiddelen

-10

0

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

0
-10
-10

0
0
0

Kasstroom uit operationele activiteiten
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Continuïteit PrivaZorg, statutair gevestigd te Gouda, bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen van een zo gezond mogelijk bestaan van de mens in zijn eigen leefsituatie door het borgen
van de continuïteit en de belangen van de Blinkers (voormalig PrivaZorg) organisatie en het verlenen van
(financiële) steun aan Blinkers en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Stichting
Voorafgaand aan de bestuurlijke fusie op 1 oktober 2020 hebben Stichting Fundis en Stichting PrivaZorg
een stichting opgericht onder de naam “Stichting Continuïteit PrivaZorg”. Deze stichting wordt de houdster
van het “over-vermogen” van Privazorg voor een periode van vijf jaar na de juridische fusie. Daarna worden
de resterende middelen van Stichting Continuïteit Privazorg overgebracht naar Stichting Continuïteit Fundis.
Deze stichting heeft een gelijkluidende doelstelling voor de gehele Fundis-groep. Stichting Continuïteit
PrivaZorg beoogt het algemeen nut en een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen
winstoogmerk.
Middelen
Het “over-vermogen” is in 2020 vastgesteld op € 3 miljoen. Op bedrijfsmatige gronden is het "oververmogen" in 2021 gecorrigeerd naar nihil. Naar aanleiding hiervan is het bedrag teruggestort onder aftrek
van de kosten.
Continuïteit
De stichting ontvangt haar financiële middelen uit schenkingen, legaten en opbrengsten vanuit
beleggingen.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Continuïteit PrivaZorg, statutair gevestigd te Gouda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 80530079.
Stelselwijzigingen
In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Herrubriceringen
Er hebben zich geen herrubriceringen voorgedaan.
Schattingswijzigingen
In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Continuïteit PrivaZorg zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
Financiële vaste activa
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 geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vaste Activa

-

-

Vlottende Activa

-

-

Totaal Activa

0

0
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Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
KAPITAAL
Kapitaal
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

0
-10
-10

0
0
0

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2021 ten bedrage van € 10 in
mindering gebracht op het kapitaal. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Schuld aan kredietinstelling

10

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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0

Stichting Continuïteit PrivaZorg te Gouda
1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige bedrijfsopbrengsten
Schenkingen

6.593

0

Dit bedrag is het resultaat van de schenking en terugstorting van het "over-vermogen" van privazorg.
Algemene kosten
Bestuurskosten/vacatiegelden
Overige algemene kosten

4.500
78
4.578

0
0
0

2.025

0

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente schuld aan kredietinstelling

De post negatieve rente wordt veroorzaakt door het feit dat er enkele maanden een saldo van 3 miljoen
euro op de bankrekening van de stichting heeft gestaan.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed zijn op de jaarrekening 2021.

Ondertekening door bestuurders
Gouda,
Stichting Continuïteit PrivaZorg

J.M.A. van Huut
Voorzitter

M. van Riel
Secretaris / peningmeester

A.G.A. Jurgens
Bestuurslid

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2021 is vastgesteld door het bestuur op 28 juni 2022
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