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Toelichting 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de op 
basis van de geschatte levensduur bepaalde cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan 
deze ter vrije beschikking. 
 
Schulden 
 
De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Balans per 31 december 2018 
(met vergelijkende cijfers over 2017) 
 
 

ACTIVA  31-12-2018   31-12-2017  

 
 €   €   €   €  

Vlottende activa 
    Liquide middelen 

 
   131.649  

 
    68.655  

     

     PASSIVA 
    

     Eigen vermogen 
    Continuïteitsreserve        1.649  

 
          655  

 Bestemmingsreserve    130.000  
 

    68.000  
 

  
   131.649  

 
    68.655  
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
 

 
 2018   2017  

 
 €   €   €   €  

Baten 
    Giften en bijdragen uit eigen fondsenwerving 

 
1.238.111 

 
  624.846 

     Lasten 
    Toevoeging aan bestemmingsreserve      130.000  

 
    68.000  

 Besteed aan de doelstelling  1.093.073  
 

  546.960  
 Huisvestingskosten          1.800  

 
       1.800  

 Algemene kosten        12.244  
 

       8.311  
 Som der lasten 

 
 1.237.117  

 
  625.071  

     Resultaat 
 

             994  
 

         -225  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten 

De in de staat van baten en lasten begrepen baten is de van donateurs daadwerkelijk ontvangen 
bedragen en giften ten behoeve van het uitvoeren van te voren gedefinieerde projecten. Het 
merendeel van de ontvangen bedragen is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke 
bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed wordt het resterende saldo gepresenteerd als 
bestemmingsfonds. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafsprijs. Deze 
percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Inrichtingseisen jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (verslaggeving fondsenwervende 
instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaglegging. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

VASTE ACTIVA 

Vlottende activa  31-12-2018   31-12-2017 

 €  € 

Liquide middelen 

Kas   30.566  70 

ING-bank, rekening courant      101.083   68.585 

     131.649   68.655 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari  655  880 

Bij: resultaat boekjaar  994   -225 

Stand per 31 december   1.649  655 

Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari   68.000   - 

Onttrekking boekjaar  -68.000   - 

Toevoeging boekjaar      130.000   68.000 

Stand per 31 december      130.000   68.000 

Betreft projectenreservering 


