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Stichting Growe Foundation te Eindhoven

BESTUURSVERSLAG OVER 2022

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting
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Stichting Crowe Foundation te Eindhoven

1 BALANS PER 31 DECEMBER2O2a
(voor resultaatverdeling)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen (1)

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserve
Correctie voorgaande jaren
Resultaat boekjaar

(2)

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende
passiva

31 december2O22 31 december2021

€

4.101

115.825

132.426

€ € €

8.801

132.426 8.801

3.256
965
-120

119.926

12.500

4.101

4.700

132.426 8.801
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Stichting Crowe Foundation te Eindhoven

2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2022

Baten

Ontvangen bijdragen/donaties

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Resultaat

(3) 156.990 100.000

(4) 41.047 100.000

Realisatie
2022

Begroting
2022

Realisatie
2021

€€ €

6.500

6.500

(5)
115.943

-1 18 -120 -120

115.825 -120 -120
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Stichting Crowe Foundation te Eindhoven

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

verólaggeving àn de Ricfrttiinen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de

Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde'
Éaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar ziin.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen bijd ragen/donaties

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten

alsmede donaties door bedrijven.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke

verÍezen die hun oorsprongvinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het

opnemen van voorzieningen.
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Stichting Growe Foundation te Eindhoven

Bested ingen doelstell ingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dalziizi)n toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voonivaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en re ntelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig venruerkt, 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 Growe Foundation te Eindhoven

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

Rabobank

Betaalrekening Rabobank
Bedrijfsspaarrekening Rabobank

PASSIVA

2. RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar

Correctie voorgaande jaren

Overlopende passiva

Te betalen uitgaven inzake Goede Doelen

31-12-2022 31-12-2021

€ €

132.426 8.801

131 .460
966

7.836
965

132.426 8.801

4.101
115.825

3.256
-120

965

1 19.926 4.101

12.500 4.700
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Stichting Crowe Foundation te Eindhoven

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Begroting
2022

€ €

3. Ontvangen bijdragen/donaties

Donaties inzake Foederer Goede Doelenfonds

4. Besteed aan de doelstellingen

Projecten

Uitgaven Goede Doelen

156.990 100.000 56.990 6.500

41.047 100.000 -58.953 6.500

Hetgeen besteed is aan de projecten is exclusief de inzet aan uren door medewerkers van Crowe Foederer

welke voor 2O22 circa 86 uren waren.

Personeelsleden

Bijde besloten vennootschap waren in2022 geen werknemers werkzaam.

Financiële baten en lasten

Realisatie
2022

Verschil
2022

Realisatie
2021

€€

5. RenÍe/asÍe n en soortgeliike lasten

Bankkosten -118 -120 2 -120
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Eindhoven, 7 februari 2023

Voorzitter bestu
Namens

J.G Daams RA, voorzitter
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