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Stichting "Piet Hein"
Rotterdam

Aan het bestuur van
Stichting 'Piet Hein'
Schiekade 77
3033 BE Rotterdam

Geacht bestuur,

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting "Piet Hein', waarin begrepen de
balans met tellingen van € 209.088 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -
9.189, samengesteld.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting "Piet Hein" 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 staat van baten
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. ln 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 venruacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve veruverking en financiële
verslaggev ing toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante inÍormatie 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
Stichting "Piet Hein . Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat w'rj vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Stichting "Piet Hein"
Rotterdam

1.2 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Baten

lnkoopwaarde van de baten

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleg-
gingen
Exploitatiekosten
Kosten beheer
Algemene kosten

Totaal van som der kosten

Totaal van bed rijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Totaal van netto resultaat

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€

39.857 48.577

-1.073

39.857 47.s04

€

7.504
16.055
4.764

20.233

7.504
17.670
9,606

20.202

48.556 54.982

-8.699
-490

-7.478
-594

-9.189 -8.072
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Stichting "Piet Hein"
Rotterdam

Resultaatanalyse

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst
Lagere exploitatiekosten
Lagere kosten beheer
Hogere financiële baten en lasten

Resultaatverlagend

Lagere baten
Hogere algemene kosten

2021

8.720
31

€

7.634

8.751

€

1.073
1.615
4.842

104

Daling van het saldo van baten en lasten

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Oud-Beijerla nd, 5 april 2022

WEA Deltaland

K. Hamelink
Acco u ntant-Ad m i n istratiecon su lent

1.117
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Stichting "Piet Hein"

2. JAARREKENING

6Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 apil 2022



wgad
J\C(Ol.J Nï,qNï5 r AAV$SË t,I R5

Stichting "Piet Hein"

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(n a voorstel resu lta atve rdel ing)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Koninklijk Jacht "Piet Hein"
lnventarissen

Vlottende activa

Voorraden

Vorderinqen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3
Belastingen en premies sociale 4
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende 5
activa

Liauide middelen 6

31 december 2021 31 december2O20
€

124.129
2.297

€

126.426

20.658

62.003

€

130.795
3.1 35

€

12

7.156

720

6.134

133.930

14.010

62.463

16.000

688

3.970

209.088 210.404

7Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022
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Stichting "Piet Hein"

Passiva

Reserves en fondsen

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Lening Nationaal Restauratie Fonds

KoÉlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels- 10
kredieten
Overige schulden en overlopende 11
passiva

31 december2021 31 december2020
€ €

127.970 1 37.1 59

60.000 45.000

11.154 18.452

9.964

61

9.732
9.964 9.793

209.088 210.404

€€

7

I

I
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Stichting "Piet Hein"

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€c€ €

Baten
Vaartochten
Sponsorbijdragen
Overige baten

lnkoopwaarde van de baten

Lasten
Afschrijvingen op Ímmateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen
Exploitatiekosten
Kosten beheer
Algemene kosten

Totaal van som der kosten

Totaal van bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten

Totaal van netto resultaat

12
13

2.933
36.448

476
48.438

139

14

'15

19

16

17
18

7.504
16.055
4.764

20.233

39.857

39.857

48,556

-1.073

48.577

47.504

54.982

7.504
17.670
9.606

20.202

-8.699

-490

-7.478

-594

-9.189 -8.072
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Stichting "Piet Hein"
Rotterdam

Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Toename (afname) van de voorzienin-
gen

2021 2020
€€ €

-8.699

7.504

15.000

-6.477

7.328

-490

6.838

-7.298

-460

62.463
-460

62.003

€

22.359

-815

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

15

-7.478

7.504

'15.000

21.544

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schul-
den

Totaal van kasstroom uit
bedrijfsoperaties

Betaalde interest 19

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten

Totaal van kasstroom uit
investerin gsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa 1

Totaal van kasstroom uit
fi nancierin gsactiviteiten
Uitgaven ter aflossing van leningen

Totaalvan toename (afname) van
geldmiddelen

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode

-6.648

171

36.570

-594

35.976

-3.500

-7.190

25.286

37.177
25.286

62.463

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 aprit 2022 10



wga,{
S.{CN UNïANï5 . A NVÍSililft 5

Stichting "Piet Hein"

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOOA/

Vestig in gsad res en i nsch rijfn u mmer handelsreg ister

Stichting "Piet Hein" is feitelijk gevestigd op Schiekade 77, 3033 BE te Rotterdam Nederland, is statutair
gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41127313.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting "Piet Hein'bestaan voornamelijk uit: hetbeheren van KoninklijkJacht"Piet
Hein" als onderdeelvan het Nationaal Maritiem erfgoed. Stichting Piet Hein is aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI).

lnformatieverschaffi ng over conti n uï'teit

De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste
decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten
in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van
de continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie geanalyseerd en
gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de negatieve impact van Covid-í 9 op de
onderneming in 2021 en de venruachte neutrale impact op de onderneming in 2022 en verder. Van
belang is dat bij de bepaling van de venruachte impact op de onderneming in 2022 en verder, en dus ook
de venruachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien
van de duur van het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en
op onze organisatie.

I nformatieverschaffi ng over schatti ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting 'Piet Hein" zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. lndien 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.

ALGEM ENE GRONDS LAG EN VO O R YERSTA GG EVI N G

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022
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Stichting "Piet Hein"

GRO'VDSIAGEN

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de venruachte 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.

Voor verplichtingen tot restauratie en groot onderhoud van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het venruachte bedrag op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit bedrag wordt
venruerkt als voorziening groot onderhoud in de jaarrekening. Eventuele investeringen worden in
minderen gebracht op de reeds opgebouwde vooziening.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste venrverking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. lndien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de venrvachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide mÍddelen

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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste venuerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de venruerving 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. lndien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

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 venruerkt.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022 12
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Stichting "Piet Hein"

KoÉlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste venrverking 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.

De bepaling van het resultaat

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 gereal iseerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de venruachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afsch rijvin gen aan gepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Rentelasten en sooÉgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022 IJ
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Stichting Piet Hein'

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

VasÍe activa

í Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgin gs- of vervaardig in gs-
prijs
Cum u latieve afsch rijvi ngen

Boekwaarde per 1 januari 2021

Mutaties

Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

Vlottende activa

2 Voorraden

Voorraad

Voorraad

Voorraad boeken

Koninklijk lnventarissen
Jacht "Piet

Hein'
€

í66.652
-35.857

5.590
-2.455

Totaal

€€

172.242
-38.312

130.795 3.135 133.930

-6.666 -838 -7.504

-6.666 -838 -7.504

166.652
-42.523

5.590
-3.293

172.242
-45.816

124.129 2.297 126.426

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022 14
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Stichting "Piet Hein"

Vorderingen

3 Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

Vooziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

5 Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde vezekeri ngen
Vooru itbetaalde kosten
Vordering AON Groep B.V. premie restitutie

6 Liquide middelen

ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO spaarrekening

62.003 62.463

31-12-2021 31-12-2020
€

14.942
6.098

12.196

€

21.040
-5.040

12.196
-5.040

16.000 7j56

688

3.970

720

4.823
50

1.261

6.1343.970

30.352
31.651

30.812
31.651

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022 15
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Stichting "Piet Hein"

PASSIVA

7

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

Voorzieningen

8 Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Vooziening groot onderhoud Koninklijk Jacht "Piet Hein"

Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

31-12-2021 31-12-2020
€

127 .970 137.159

2021 2020
€ €

137.159
-9.189

145.231
-8.072

127.970 137j59

31-12-2021 31-12-2020

€

êÈ

31-12-2021

c
rÉ

31-12-2020
€

31-12-2021 31-12-2020
€ €

60.000 45.000

€

45.000
15.000

30.000
15.000

60.000 45.000

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 april 2022 16
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Stichting "Piet Hein"

9 Schuld aan Lening Nationaal Restauratie Fonds

Stand pell januari

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 januari

Mutaties

Aflossing

Stand per 31 december

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing

Kortlopend deel

Saldo per 31 december

11 Overige schulden en overlopende passiva

Aflossin gsverplichtin gen
Accountantskosten
Overige overlopende passiva

2021 2020
€

50.000
-24.355

50.000
-17.271

€

25.645 32.729

-7.1 90 -7.084

50.000
-31.545

50.000
-24.355

18.455
-7.301

25.645
,7.193

11.154 18.452
De lening wordt afgelost in 84 maandelijkse annuïteiten van€627,16 vanaf juli 2017.Hetaantal
resterende termijnen bedraagt 30. Er wordt 1,5% rente berekend.

Stichting Piet Hein" heeft ter zekerheid een positieve en negatieve hypotheekverklaring afgegeven tot
het vestigen van een hypotheek op het schip, geregistreerd onder de naam 'Piet Hein.

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€

10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 6'1

€

7.301
2.663

7.193
2.501

38

9.964 9.732
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Stichting "Piet Hein"

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Vaartochten
Sponsorbijdragen
Overige baten

í2 Vaartochten

Vaartochten en entreegelden

13 Sponsorbijdragen

AON Hudig
Maersk
Van Oord Dredging
Post & Co
Kieldrecht
De Voogt
Maasmond
FixPlan B.V.
BMN de Klerk
Stichting Droom en Daad
Matrans Holding B.V.

14 Inkoopwaarde van de baten

lnkoopwaarde baten

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€

2.933
36.448

476
48.438

139

€

39.857 48.577

2.933

2.269
4.500
4.750
2.269
5.040
5.040
5.040
5.040
2.500

2.269
4,500
4.750
2.269
5.040
5.040
5.040
5.040
5.000
5.040
4.450

36.448 48.438

1.073
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Stichting "Piet Hein"

Realisatie
2021

€
15 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.504

Realisatie
2020

€

7.504

Afsch rijvin gen materiële vaste activa

Koninklijk Jacht "Piet Hein"
lnventarissen

16 Exploitatiekosten

Onderhoud
Restauratie dek/opbouw
Dotatie voorziening groot onderhoud
Brandstof

17 Kosten beheer

Verteer bemanning
Reiskosten bemanning
Dagvergoeding
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Verzekeringen bestuur
Overige kosten

18 Algemene kosten

Assurantiepremie
Accountantskosten
Representatiekosten
Kosten social media
Telefoonkosten
Overige algemene kosten

6.666
838

6.666
838

7.5047.504

372 353
2.317

15.00015.000
683

16.055 17.670

121
1.608

812

'1.091

1.132

117
2.045

747
5.040
1.091

566
4.764

9.932
3.060

9.606

5.940
231

1.070

9.425
3.208

508
5.940

226
895

20.233 20.202
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Slichting ''Piet Hein"

19 Rentelasten en soortgolljke koston

Rente Fonds

L

Jongste

RealÍsatie
2021

Realisatie
2420

€€

490 594

A.H.M , Vredenbregt
(penningmeester)

"Piet Hein"

5 aprll2022
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