
1. Balans per 31 december 2018                
                     
                                         
                         
        31/12/18    31/12/17          31/12/18    31/12/17 
      €   €          €   €   
                         
                         
Vaste activa           Algemene Reserve          
             Bestemmingsreserve     73,750   72,180 
Inventaris     2,091   2,398              
                         
             Vreemd Vermogen          
Vlottende activa                       
                         
Vorderingen           Kortlopende schulden         
Overige 
vorderingen     13   56  Crediteuren    0   0   
             Rekening courant L. Groendijk 0   0   
             Overige schulden     650   325   
Liquide middelen                  650   325 
ING Zak.rek.4251296   4,235   7,046                
ING 
Spaarrek.4251296   68,061   63,005                
       72,296   70,051              
                         
                           
            74,400     72,505              74,400     72,505 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Overzicht baten en lasten        
           
        2018    2017 

      €   €  
           
Eigen Fondsenwerving    4,765   1,897  
Acties Derden     2,622   6,967  
Totaal baten      7,387   8,864 

           
Doorgesluisde giften     0   0 
Toevoeging Baten     7,387   8,864 

           
Besteding doelstellingen    4,906   886  
Wervingskoste
n     0   133  
Beheer en administratie    617   744  
Afschrijvingen     307   3,507  
Totaal lasten      5,830   5,270 

       1,557   3,594 
           

Financieel resultaat     13   56 
           

Resultaat      1,570   3,650 
 

3. Algemene toelichting        
           
          
3.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva     
          
Materiële vaste activa        
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek  
van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde.      
          
Voorraden         
Voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Tevens wordt rekening gehouden 
met  
eventuele incourantheid.        
          
Overige activa en passiva        



Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva 
gewaardeerd  
op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in  
mindering gebracht.         
          
          
3.2 Grondslagen voor resultaatbepaling       
          
Algemeen         
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Op vaste activa wordt  
afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens 
de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.    
          
Netto-opbrengsten         
Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
exclusief  
omzetbelasting.         
          
Kosten          
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.   
          
          

 


