Postbus 1270
5200 BH ‘S-HERTOGENBOSCH

VERKORTE JAARREKENING 2018
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

231
----------------

8.063
----------------

480.095
----------------

607.911
----------------

480.326

615.974

Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa
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PASSIVA

31-12-2017

31-12-2017

€

€

227
----------------

227
---------------

350.000
126.906

350.000
244.936

468.030
----------------

594.936
----------------

3.348
---------------

20.811
---------------

480.326

615.974

Eigen Vermogen
Kapitaal
Stichtingskapitaal

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve projecten

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

235.177
231
--------------235.408

286.940
806
--------------287.746

295.000
3.566
10.873
28.761
24.114
--------------362.314

353.548
1.288
10.873
28.619
12.903
--------------407.233

-126.906

-119.487

Baten
Ontvangen giften
Rentebaten
Totaal baten

Lasten
Donaties
Gratis abonnementen KN
Overige personeelskosten
Wervingskosten
Algemene kosten
Totaal lasten

Resultaat
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”.
Grondslagen van waardering
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Reserves
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en –lasten.
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