Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2019
De vermogenspositie van de Stichting is in 2019 verder verbeterd en is op een dusdanig
niveau dat we als stichting goed in staat zijn om eventuele toekomstige tegenvallers (zie
ook hieronder) op te vangen.

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende
verplichtingen van € 12.320,-. Dit betreft de tegemoetkoming kosten
gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners en de langlopende verplichtingen (inzake
extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van € 33.150,-.
De vooruit betaalde huurkosten en de vooruit ontvangen huurinkomsten hebben
betrekking op de maand januari 2020.
De reserves bestaan uit de volgende posten:
 Vervangingsreserves inventaris
 Leegstandsreserve huur
 Reserve juridische bijstand
 Reserve huurderving gemeenschappelijke ruimte

€
€
€
€

30.397,24
19.443,00
21.895.67
23.180,00

Deze reserves zijn er enerzijds om toekomstige uitgaven te kunnen doen dan wel om
onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen en anderzijds ter afdekking van risico’s die
ontstaan als gevolg van onvoorspelbaar overheidsbeleid.
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Het winstsaldo over 2019 bedraagt € 8.141,83.
Dit positieve saldo zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen

De afname van de totale kosten en opbrengsten komt met name doordat in 2018
eenmalige ontvangsten van woontoeslagen voorgaande jaren (opbrengsten) en
additionele toevoeging aan de reserves (kosten) in de V&W rekening zijn geboekt. De
hogere kosten in 2018 werden deels ook nog veroorzaakt door de kosten die gemaakt
zijn in verband met het 10 jarig jubileum van Stichting De Bastide.
De grootste component in totale kosten zijn de huurkosten van € 246.890,-, waar
tegenover de huuropbrengsten ad € 246.365,- staan.
De belangrijkste componenten die tot het winstsaldo € 8.142,- hebben geleid, komen
met name doordat een gedeelte van de ontvangen woontoeslagen zijnde € 1.851,- niet
aan de voorzieningen wordt toegevoegd. Verder zijn er het positieve resultaat op de
algemene kosten van € 2.251,- en de lagere exploitatiekosten van het complex Karel de
Grotelaan van € 3.613,-.
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