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Jaarrekening



Balans per 31 december 2020
(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 757.503 805.807

Financiële vaste activa 24.665 24.665

782.168 830.473

Vlottende activa

Vorderingen 13.455 23.408

Liquide middelen 16.145 60.457

29.600 83.865

Totaal activa 811.768 914.337

31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 777.362 876.380

777.362 876.380

Kortlopende schulden 34.406 37.957

Totaal passiva 811.768 914.337



Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Baten 317.662 347.802

Bedrijfslasten 417.298 445.576

-99.636 -97.775

Financiële baten en lasten 618 1.561

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -99.018 -96.213

vóór resultaat deelneming

Resultaat deelneming 0 0

Nettoresultaat na resultaat

deelneming -99.018 -96.213

2020 2019



Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten

Stichting De Nijensteen exploiteert 46 ha grond waarop activiteiten ontwikkeld worden die

leiden tot positieve veranderingen op het gebied van biologische en gangbare fruitteelt,

veeteelt (fokprogramma bijzonder rundveeras), natuurontwikkeling en duurzaam bouwen.

De stichting biedt tevens huisvesting aan Stichting DOB Equity die zich bezighoudt met

ontwikkelingssamenwerking. Derden (personen en organisaties) die zich ook met deze thema's

bezighouden kunnen de locatie gebruiken voor het houden van hun bijeenkomsten.

De stichting beoogt door het ontwikkelen van goede voorbeelden en ideeën op bovengenoemde

onderwerpen, het stimuleren van vergelijkbare activiteiten in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

1.3 Groepsverhoudingen

Stichting De Nijensteen vormde samen met GoedSap B.V. een groep tot en met 18 juli 2018.

GoedSap B.V. is ontbonden en beëindigd met ingang van 18 juli 2018.

Aangezien Stichting De Nijensteen geconsolideerd ook als klein valt aan te merken is consolidatie 

achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407.2.a BW. 

1.4 Schattingen

2 Algemene grondslagen

2.1 Algemeen

Stichting De Nijensteen is feitelijk gevestigd op IJsseldijk 1, 8194 LA te Veessen en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 05075727.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

leiding van de stichting 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder 

winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).

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 staat van baten en 

lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De 

jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling



2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

2.3 Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

2.4 Verbonden partijen

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als

verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management

van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met 

verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn

aangegaan, of wanneer deze substantieel zijn voor het inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt

toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het

verschaffen van het inzicht.

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 

kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden 

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de 

vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering 

wordt verwezen naar de desbetreffende noot.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar.

De posten in de jaarrekening van de stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de 

valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk 

uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de 

functionele als de presentatievaluta van de stichting.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt 

tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta 

tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende 

koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde 

valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde 

valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde 

werd bepaald.



3.2 Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan

worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde).

Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed 

van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 

jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 

deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt 

deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting De Nijensteen in deze situatie geheel of

gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de

deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de

identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering

worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden

bij eerste waardering.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering

plaats tegen deze waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

3.3 Bijzondere waardevermindering van vaste activa

3.4 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van 

baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord 

is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 

bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere 

waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.



3.5 Langlopende schulden

3.6 Kortlopende schulden

3.7 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.

3.8 Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de som der baten en lasten

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen

* vastgoedbeleggingen;

* onder vlottende activa opgenomen effecten.

4.2 Verantwoording baten

De baten betreffen ontvangen giften en toegezegde subsidies en opbrengsten van de 

activiteiten in het boekjaar.

4.3 Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

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.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten 

als interestlast verwerkt.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:



4.4 Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

4.5 Periodieke betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt

in de staat van baten en lasten. 

4.6 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

4.7 Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief.

4.8 Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

staat van baten en lasten.

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing 

en betaalt de stichting verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of 

tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 

balans opgenomen.

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. 

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de staat van 

baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, 

worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt 

in de staat van baten en lasten. 



4.9 Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Toelichtingen

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 876.380 972.593

Resultaat boekjaar -99.018 -96.213

Stand 31 december 777.362 876.380

Het totale vermogen kent geen vastgelegde bestemming en is derhalve vrij besteedbaar binnen 

de doelstelling van de stichting.

Personeel

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 3,5 FTE in dienst (2019: 2,5 FTE).

Hiervan waren 0,0 FTE werkzaam in het buitenland (2019: 0,0 FTE).

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening 

is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting De 

Nijensteen wordt toegerekend. 


