
Stichting Hulp Medet Intercontinental (HMI) 
Rotterdam 

Toelichting 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan 
deze ter vrije beschikking. 

Bestemmingsreserve  
Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van een daartoe strekkend besluit van het bestuur. 

Schulden 

De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Rotterdam, 5 april 2018 

H. Tasoren, voorzitter 
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Stichting HMI 
Rotterdam 

Balans per 31 december 2017 
(met vergelijkende cijfers over 2016) 

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 

 €  €  €  € 

Vlottende activa 

Liquide middelen      68.655  1.000 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve   655   880 

Bestemmingsreserve      68.000  - 

     68.655   880 

Kortlopende schulden 

Crediteuren  -   120 

     68.655  1.000 
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Stichting HMI 
Rotterdam 

Winst- en verliesrekening over 2017 

 2017  2016 

 €  €  €  € 

Baten 

Donaties, bijdragen uit eigen fondsenwerving    624.846    596.920 

Lasten 

Toevoeging aan bestemmingsreserve      68.000  - 

Besteed aan de doelstelling    546.960    592.340 

Huisvestingskosten  1.800  1.800 

Algemene kosten  8.311  4.041 

Som der lasten    625.071    598.181 

Resultaat  -225  -1.261 
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Stichting HMI 
Rotterdam 

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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Stichting HMI 
Rotterdam 

Toelichting op de balans per 31 december 2017 

VASTE ACTIVA 

Vlottende activa  31-12-2017   31-12-2016 

 €  € 

Liquide middelen 

Kas   70   70 

ING-bank, rekening courant  68.585   930 

 68.655  1.000 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari   880  2.141 

Bij: resultaat boekjaar  -225  -1.261 

Stand per 31 december   655   880 

Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari  -  - 

Toevoeging boekjaar  68.000  - 

Stand per 31 december  68.000  - 

Betreft project Rozentuin 2018 

Kortlopende schulden 

Crediteuren  -   120 
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