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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(voor resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 216.102 236.297

 216.102 236.297

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (2) 216.088 236.297

Kortlopende schulden  (3) 14 -

 216.102 236.297
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

Opbrengsten  (4) 22.699 286.255
Projectkosten  (5) 40.490 115.172

-17.791 171.083

Kosten

Overige bedrijfskosten  (6) 1.325 973

Bedrijfsresultaat -19.116 170.110

Financiële baten en lasten  (7) -1.093 -729

Resultaat -20.209 169.381
Belastingen - -

Resultaat -20.209 169.381
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Elemental Water Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Pompstationsweg 54  te 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69350426.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

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

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
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.

 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 wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het
jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

De opbrengsten omvatten ontvangen schenkingen en bijdragen in natura.

Projectkosten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de geleverde goederen, bestaande uit het directe
materiaalverbruik.
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Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de opbrengsten en de projectkosten.

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.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Liquide middelen

Triodos Bank 216.102 236.297
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

2. Stichtingsvermogen

Kapitaal 216.088 236.297

3. Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 14 -

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 14 -
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

2020

€

4. Opbrengsten

Schenkingen 22.249 285.855
Bijdragen in natura 450 400

22.699 286.255

5. Projectkosten

Inkoop materialen 40.490 115.172

Personeelsleden

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

6. Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 62 349
Algemene kosten 1.263 624

1.325 973

Verkoopkosten

Relatiegeschenken - 70
Reis- en verblijfkosten 62 279

62 349

Algemene kosten

Marketingkosten 737 224
Administratiekosten 508 400
Overige algemene kosten 18 -

1.263 624

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.093 -729

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten -1.093 -729
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