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Financiële posities
(vóór resultaatbestemming)

Bedragen in EUR per 31 december

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

2016

6.124

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

2015

2.254
6.124
6.124

2.254
2.254

6.124

2.254

-

6.124

2.254
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Staat van baten en lasten
Bedragen in EUR over het jaar

Sponsoring
Giften
Overige
Som der baten
Wetenschappelijk onderzoek
Workshops
Informatie en voorlichting
Vergoedingen
Administratieve en overige kosten
Som der bedrijfslasten

2016

2015

5.000
-

4.000
1.563
5.000

862
268

5.563
2.500
600
209

1.130

3.309

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en -lasten

3.870
-

2.254
-

Resultaat gewone bedrijfsvoering vóór belastingen
Belastingen

3.870
-

2.254
-

Nettoresultaat

3.870

2.254
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Activiteitenverslag

Zie voor het activiteitenverslag de website van de stichting.

Grondslagen van waardering
1.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder uiteen gezet. De
jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat van baten en lasten zijn
referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
1.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
1.3 Verbonden partijen
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire bestuuurdleden, andere sleutelfunctionarissen en nauwe verwanten
zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, of wanneer deze substantieel zijn voor het
inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.4 Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
aangegaan, of wanneer deze substantieel zijn voor het inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt nodig
dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.
1.5 Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale
waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
1.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden.
1.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de som der baten en lasten.
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1.8 Verantwoording baten
De baten betreffen ontvangen sponsoring en giften van de activiten in het boekjaar. Deze zijn
respectievelijk wel of niet gebonden aan bepaalde activiteiten en/of kosten.
1.9 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waaro pzij betrekking
hebben.
1.10 Rentebaten en –lasten
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.

Toelichting
2.1 Eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand 31 december

Boekjaar 2016
2.254
3.870
6.124

Boekjaar 2015
2.254
2.254

Het totale vermogen kent geen vastgelegde bestemming en is derhalve vrij besteedbaar binnen de
doelstelling van de stichting.
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