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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

ACTIVA
Vlo ende ac va
Liquide middelen

148.973

140.844

148.973

140.844
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31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

PASSIVA
Ondernemingsvermogen
S ch ngskapitaal

84.922

76.793

64.051

64.051

148.973

140.844

Voorzieningen
Overige voorzieningen

-3-

Jaarrekening
S ch ng Cirion, Amstelveen

2

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021
€

Ne o-omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

2020
€

€

49.332
40.293

€

35.036
3.675
9.039

31.361

Algemene kosten

545

644

Bedrijfsresultaat

8.494

30.717

-365

-367

Resultaat
Belas ngen

8.129
-

30.350
-

Resultaat

8.129

30.350

Kosten

Financiële baten en lasten
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten
S ch ng Cirion bevordert samenwerking tussen locale en interna onale experts om zo middels een
mul disciplinaire en geïntegreerde aanpak oplossingen te creëren voor belangrijke infec eziekten
vraagstukken. In oktober 2016 is een beleidsplan opgesteld door het bestuur. Dit beleidsplan, genaamd
Cirion beleidsplan 2019-2022, vormt de leidraad voor de beleidsma ge, bestuurlijke en administra eve
organisa e. De SBI Code voor St. Cirion is 94997.

Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
S ch ng Cirion is feitelijk en statutair geves gd op Beeckes jn 4 te Amstelveen en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 34106761.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving.
Ac va 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 referen es opgenomen. Met deze
referen es wordt verwezen naar de toelich ng.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich ngen 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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop jd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie nstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt gevormd voor verplich ngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te scha en. In het speciﬁeke geval van St.
Cirion wordt er voor de individuele projecten een voorziening per project gevormd waarin de (direct
toewijsbare) opbrengsten en kosten worden verantwoord. Omdat de projecten over meedere jaren kunnen
lopen wordt een ac vering onder de voorzieningen bewerkstelligd teneinde de voortgang van een project
inzichtelijk te kunnen houden. Een projectvoorziening valt in het resultaat bij beëindiging ervan.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta es en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transac es worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording
Algemeen
Ne o-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder a rek van kor ngen en dergelijke en van
over de omzet geheven belas ngen.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de eﬀec eve rentevoet
van de desbetreﬀende ac va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transac ekosten op de ontvangen leningen.
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