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A. Balans per 31 december 2021

Aktiva 2021 2020

Vaste Activa

Materiële Vaste Activa 513.707             593.735             

Afgekochte Erfpacht 25.245               26.037               

Vlottende Activa

Voorraden 7.071                 7.842                 

Vorderingen 38.957               25.022               

Liquide middelen 441.949             414.218             

487.977             447.082             

BALANS TOTAAL: 1.026.929          1.066.854          

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 999.731             1.035.315          

Voorzieningen -                     -                     

Schulden

Kortlopende schulden 27.198               31.539               

BALANS TOTAAL: 1.026.929          1.066.854          
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B. Resultatenrekening over 2021

Resultatenrekening 2021 2020

Opbrengsten 354.679 183.596

Kosten

Huisvestingskosten -107.564 -100.592

Algemene kosten -202.680 -158.158

Afschrijvingen -80.028 -84.254

-390.272 -343.004

Financiele baten en lasten 10 10

Resultaat boekjaar -35.583 -159.398
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stoomstichting Nederland, statutair gevestigd te Rotterdam, hebben als doel het beleven van 
reizen per stroomtrein. Hiervoor is een eigen spoorwegmateriaal opgebouwd waarmee over de Nederlandse en 
buitenlandse spoorwegnetten wordt gereden. Daarnaast hebben ze een museum en kan het afgehuurd worden. 
De opbrengst stromen zijn de ritten en donaties. 
 
Vestigingsadres 
Stoomstichting Nederland (geregistreerd onder Kvk- nummer 41125291) is feitelijk gevestigd op Rolf 
Hartkoornweg 50 te Rotterdam. 
 
Algemene Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de eigen grondslagen van de onderneming.  

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt voor zover niet anders is vermeld tegen de nominale waarde.  
Baten worden toegekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€). 

 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stoomstichting Nederland 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. 
 
Financieel instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
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 
bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder 
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
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Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarden en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije 
beschikking.  
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen 
nominale waarde gewaardeerd. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 
kostprijzen. 
 
Resultaatbepaling  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Baten 
De baten uit Stoomstichting Nederland worden verantwoord in het jaar waarin de periodieke uitkeringen en giften 
zijn ontvangen. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Financieel resultaat 
De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen 
gelden in de verslagperiode. 
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C. Toelichting op de  balans per 31 december 2021

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in de valuta EURO.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Samenstelling van het bestuur:
R.J. Kocken vice voorzitter
J.H. van der Putten secretaris
A.G. Bodde penningmeester
R.J. Bergsma bestuurslid
A.S. Schoonewille bestuurslid

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn als volgt berekend:

museumgebouw : tm 2003 5% van de aanschafwaarde, vervolgens € 67.434 per jaar ivm aanpassing 
  van de afschrijvingstermijn naar 30 jaar

machines :10
inventaris + rollend materieel :10
ATB unit lok :20
De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen):

Museumgebouw Machines Inventaris +
/terrein rollend materieel TOTAAL

aanschafwaarde op 31 december 2020 2.393.777          47.046               328.967             2.769.790          
bij: investeringen 2021 -                         -                         -                         

2.393.777          47.046               328.967             2.769.790          
af:desinvesteringen 2021 -                         590-                    5.019-                 5.609-                 
aanschafwaarde per 31 december 2021 2.393.777          46.456               323.948             2.764.181          
aktiva in uitvoering -                         -                         -                         

2.393.777          46.456               323.948             2.764.181          

af: afschrijvingen tot en met 2020 1.860.985          23.817               291.253             2.176.055          
afschrijvingen 2021 69.949               2.827                 7.252                 80.028               

1.930.934          26.644               298.505             2.256.083          
correctie wegens desinvesteringen 2021 -                         590-                    5.019-                 5.609-                 
afschrijvingen tot en met 2021 1.930.934          26.054               293.486             2.250.474          

boekwaarde per 31 december 2021 462.843             20.402               30.462               513.707             

Met ingang van boekjaar 2004 is de afschrijvingstermijn van het museumgebouw aangepast van 20 jaar naar 30 jaar.
Hierdoor is de jaarlijkse afschrijvingslast gedaald van € 115.498 naar € 67.434.

Afgekochte erfpacht 31-12-2021 31-12-2020

Afgekochte voor de periode 1 april 2013 t/m 29 oktober 2052 26.037 26.742
Af: kosten per jaar 792 705

25.245                26.037               

Voorraden 31-12-2021 31-12-2020

Voorraad promotiemateriaal Gewaard tegen inkoopprijs 7.001 7.842
Voorraad catering Gewaard tegen inkoopprijs 70 0

7.071                  7.842                 
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Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 12.888               4.851                 
Belastingen 7.490                 7.129                 
Overlopende activa 18.579               13.042               

38.957                25.022               

* Handelsdebiteuren
Debiteuren 12.888               4.851                 
Voorziening dubieuze vorderingen -                         -                         

12.888                4.851                 

Het verloop van de voorziening in het verslagjaar is als volgt:
stand per 31 december 2019 -                         
mutaties lopend boekjaar -                         
stand per 31 december 2020 -                         

* Belastingen
Omzetbelasting 7.490                 7.129                 

* Overlopende activa
Vooruitbetaalde erfpacht 13.126               12.887               
Rente 10                      10                      
Diversen 5.442                 145                    

18.579 13.042               

Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Rabobank 285.668             412.589             
INGB 153.980             
Kas+gelden onderweg 2.301                 1.629                 

441.949             414.218             

Eigen vermogen 31-12-2021 31-12-2020

Eigen Vermogen 840.024             939.206             
Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw 53.360               53.360               
Bestemmingsreserve lok 41 105 106.348             42.749               

999.731             1.035.315          

* Eigen vermogen
Stand 1 januari 2021 939.206
Af: resultaatbestemming 2021 (99.182)              
Stand 31 december 2021 840.024             

* Bestemmingsreserve onderhoud museumgebouw
Deze reserve is bestemd voor toekomstig onderhoud 
Stand 1 januari 2021 53.360               
Af: resultaatbestemming 2021 -                         
Stand 31 december 2021 53.360               
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* Bestemmingsreserve lokomotief 41 105
Deze reserve is bestemd voor de restauratie van deze lokomotief
Stand 1 januari 2021 42.749               
Resultaatbestemming 63.599               
Stand 31 december 2021 106.348             

Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Schulden aan leveranciers 8.144                 23.492               
Overlopende passiva 19.054               8.047                 

27.198               31.539               

* Overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties 5.920                 7.940                 
Belastingdienst -                     -                     
Buitenland rit -                     -                     
Diversen 13.134               107                    

19.054               8.047                 
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D. Toelichting op de resultatenrekening over 2021

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten.

2021 2020

Opbrengsten
Opbrengst ritten 84.247               -                         
Opbrengst verhuur loods 59.211               
Donaties 81.198               78.288               
Donaties revisie 41 105 76.182               
Opbrengst restauratie 7.024                 2.176                 
Entreegelden 21.146               886                    
Opbrengst promotiematerialen 2.833                 626                    
Overige opbrengsten 22.837               101.620             

354.679 183.596             

Kosten
* Huisvestingskosten

Huur terrein 51.748               50.952               
Kosten loods 18.726               16.524               
Energieverbruik 17.981               15.309               
Verzekering 11.564               9.537                 
Kosten terrein 7.544                 8.271                 

107.564 100.592             

* Algemene kosten
Kosten ritten/evenementen 50.455               1.022                 
Werkplaatskosten 68.556               89.031               
Brandstofkosten 18.164               515                    
Donateursblad 12.840               12.069               
Inkoop restauratie 2.623                 2.954                 
Promotiematerialen 1.577                 467                    
Verzekeringen 1.919                 1.665                 
Administratiekosten 8.182                 7.624                 
Representatiekosten -                         -                         
Telefoonkosten 1.445                 1.325                 
Diverse algemene kosten 36.918               41.486               

202.680 158.158             

* Werkplaatskosten
Rijtuigen 23.192 26.001
Algemeen 13.673 18.556
Lokomotieven 27.492 43.483
Heftruck/kraan/draaischijf 4.200 991

68.556 89.031

*Administratiekosten
Accountantskosten 1.775 1.381
Bankkosten 4.006 2.349
Overige kosten 2.400 3.894

8.182 7.624
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Afschrijvingen
Museumgebouw/terrein 69.948               69.948               
Machines 2.627                 2.627                 
Inventarissen 7.452                 11.678               

80.028 84.254               

Financiele Baten en Lasten

* Baten
Rente bank 10                      10                      
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Overige gegevens

Resultaatbestemming lopend boekjaar

Het exploitatieresultaat van het verslagjaar is als volgt verwerkt:

Ten laste van het Eigen Vermogen -99.182
Bestemmingsreserve lok 41 105 63.599
TOTAAL -35.583
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Opbrengst-kosten 2021.xlsx De Penningmeester 20-03-2022

Begroting 2021 vs realisatie 2021 december-21

Begroot Realisatie Resultaat

Vaste Inkomsten/uitgaven
Verhuur 60.000,00€     58.275,00€     
Donateurs 70.000,00€     81.198,17€     
Donatie revisie 41 105 70.000,00€     76.181,63€     
Oud ijzer -€                1.198,21€       
Algemene opbrengsten -€                15.727,19€     
Overigen -€                -€                

200.000,00€  232.580,20€  
Vaste Lasten 149.250,00€   150.054,93€   
Nieuw Kralingen 12.594,31€     

50.750,00€     69.930,96€     

PR Commisie
Inkomsten -€                -€                
Uitgaven 2.300,00€       -€                

(2.300,00)€      -€                

Evenementen Commisie
Inkomsten 91.749,29€     
Uitgaven -€                69.800,92€     

-€                21.948,37€     

Technische Commisie
Inkomsten -€                -€                
Uitgaven 65.500,00€     68.556,00€     

(65.500,00)€    (68.556,00)€    

Catering Commisie
Inkomsten 6,20€              20,66€            
Uitgaven -€                1.345,19€       

30% 6,20€              (1.324,53)€      

Museum - Winkel
Inkomsten 24.234,00€     
Uitgaven 1.788,43€       

-€                22.445,57€     

ICT
Inkomsten -€                -€                
Uitgaven -€                

-€                -€                

Resultaat voor afschrijving (17.043,80)€    44.444,37€     

Bijzondere baten
Afschrijving 79.375,74€     80.028,14€     

Resultaat na afschrijving (96.419,54)€    (35.583,77)€    

BANK saldo
rek 39.56.35.195 18.007,94€     
rek 37.36.05.498 78.961,91€     
rek 38.79.34.707 88.742,26€     
rek. 8266059 54.079,92€     
Saldo 4 bankrekeningen 239.792,03€   
Spaarrekening RABO 99.956,31€     
Spaarrekening ING 99.900,00€     
Totaal 439.648,34€   --dit document is elektronisch gewaarmerkt--
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voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is 
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden. 
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Aan: Stoom Stichting Nederland te Rotterdam 

 

 

 

 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
 
 
De jaarrekening van Stoom Stichting Nederland te Rotterdam is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. 
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 
de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van 
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 
presenteren van de jaarrekening 2021 in overeenstemming met de door de stichting gekozen 
en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening. Wij 
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 
financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en 
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stoom Stichting Nederland. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat 
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
Hoogachtend, 
 
Alphen aan den Rijn, 6 april 2022 
 
 
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 
 
 
M.P.T.H. Verweij AA 
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