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A. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ALGEMEEN
==========
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op
basis van historische kosten.
WAARDERING
============
Activa en passiva
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij ander vermeld.
Materiële vaste activa
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair
berekende afschrijvingen en ingebruikname op basis van verwachte economische levensduur.
Vorderingen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Reserves
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De wettelijke reserve deelneming wordt gewaardeerd tegen de waarde van de deelneming waar geen
invloed op uitgeoefend kan worden minus de verkrijgingsprijs.
Kort lopende schulden
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste
één jaar en worden – voor zover niet anders vermeld – gewaardeerd tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING
===================
Netto‐omzet
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Onder netto‐omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar geleverde diensten, ontvangen
donaties en giften.
Afschrijvingskosten
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de
aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur,
conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Belastingen
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De belastingdienst heeft beoordeeld dat voor de stichting geen sprake is van ondernemerschap voor
de omzetbelasting, inhoudsplicht voor de loonbelasting of belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting.
De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting , de loonheffingen en de
vennootschapsbelasting. (Volgen brief Belastingdienst datum:18 april 2014 kenmerk: 14‐07078).

Beloning bestuurders.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De bestuurders hebben in 2014 geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden ontvangen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa

355

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

500
3734
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4589
===============

PASSIVA
EIGENVERMOGEN
Reserve

4389

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren

200
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4589
===================

