
Stichting Duinbus – toelichting jaarcijfers 2020 
 
ALGEMEEN  
Bij deze toelichting zijn opgenomen de jaarcijfers over 2020, zowel de balans, de resultatenrekening 
als de specificatie van kosten en opbrengsten. De cijfers van 2019 zijn daarnaast als vergelijkende 
cijfers opgenomen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s en qua grondslagen is zo veel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
 
Het resultaat over 2020 bedraagt € 24.646 negatief tegenover € 34.977 positief in 2019.  
 
BALANS  
Vaste activa  
Ultimo 2020 waren 9 bussen in bezit, waarvan er 2 in 2012, 3 in 2017, 2 in 2018 en 2 in 2020 werden 
aangeschaft. Tevens is in 2018 een Mercedes Caddy aangeschaft. De totale aanschafwaarde van 
deze vervoermiddelen bedraagt € 547.937. In 2020 zijn 2 bussen aangeschaft voor een totale waarde 
van € 125.552. 
In het verleden, dat wil zeggen voor 2012, werd de aanschafwaarde van de bussen rechtstreeks ten 
laste van het resultaat gebracht waardoor geen boekwaarde op de balans zichtbaar was. Deze 
bussen zijn in 2020 verkocht. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Onder de kortlopende vorderingen is vanaf 2020 de te vorderen BTW opgenomen welke in 2019 nog 
onder de kortlopende schulden is gepresenteerd. 
 
Effecten  
Ultimo 2020 werden 2.907,1892 stuks Robeco SGSE EUR-G aangehouden tegen een koers van  
€ 56,44. De effecten nemen toe met € 22.523. 
 
Liquide middelen  
De liquide middelen en vorderingen namen af met € 85.419. 
 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2019 € 656.425. Vanwege de toevoeging van het negatief 
resultaat 2020 ten bedrage van € 24.646, bedraagt het vermogen ultimo 2019 € 631.780.  
 
Kortlopende schulden  
Deze post betreft een schuld aan Stichting Topaz van € 36.000 betreffende de toegezegde eenmalige 
compensatie over 2020 
 
RESULTATEN  
Vervoersbudget en/of subsidie  
De belangrijkste opbrengst voor de stichting betreft de opbrengst vervoer dagbehandeling. Deze wordt 
gedeclareerd aan Stichting Topaz die voor deze kosten gedeeltelijk dekking vindt in het wettelijk 
budget. Op deze opbrengst is in 2020 een eenmalige compensatie van € 36.000 wegens Corona-
omstandigheden (waardoor minder gebruik is gemaakt van de bussen) in mindering gebracht. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten  
Het betreft hier met name een opbrengst vanwege giften ad € 1.585, € 1.980 vanwege inzameling van 
oud papier, € 7.025 als opbrengst voor buiten gebruik gestelde bussen en tenslotte een correctie op 
oude boekjaren (balansposities) welke resulteert in een opbrengst van € 9.499. 
 
Personeelskosten  
Stichting Topaz verzorgt ten behoeve van de stichting zowel de organisatie als administratie. Hiervoor 
zijn in 2020, evenals voorgaande jaren geen kosten in rekening gebracht. 

 



Overige bedrijfskosten  
Het betreft hier met name de exploitatiekosten van de bussen, te weten: brandstof, onderhoud, 
verzekering en houderschapsbelasting. Ingevolge een bestuursbesluit komen deze kosten volledig ten 
laste van de stichting. 
 
Financiële baten en lasten  
Het betreft hier rente, dividend en een koerswinst vanwege de bij Robeco aangehouden rekeningen.  
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