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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

 

31 december
2016

€

31 december
2015

€

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 10.000 10.000

Vlottende activa

Liquide middelen 87.088 113.874

TOTAAL ACTIVA 97.088 123.874

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Algemene reserves 97.088 123.874

TOTAAL PASSIVA 97.088 123.874
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016

€

2015

€

Baten 35.000 75.000

Bedrijfslasten

Bestedingen 62.200 160.200

Kantoorkosten 70 70

Algemene kosten -184 97

62.086 160.367

Bedrijfsresultaat -27.086 -85.367

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 300 76

Resultaat -26.786 -85.291
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3                GRONDSLAGEN JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de

activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn

aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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.

Baten

De baten worden gevormd uit de ontvangen bijdragen, giften en rente.
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.
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