ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013
E

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

7.168

11.024

7.168

11.024

4.034
3.405

4.068
4.599

7.439

8.667

Liquide middelen

361.300

364.840

TOTAAL

375.907

384.531

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Belastingen
Overige vorderingen

PASSIVA

31-12-2014

31-12-2013

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

362.814

374.406

Reserves

362.814

374.406

13.093

10.125

13.093

10.125

375.907

384.531

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

TOTAAL

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

2013
E

BATEN
Baten exploitatie familiehuis
Giften en donaties
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

19.770
50.229
2.143

20.581
65.459
3.186

SOM DER BATEN

72.142

89.226

LASTEN
Lonen en salarissen
Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Afschrijvingen
Algemene kosten

38.345
2.899
24.763
2.108
1.211
3.856
10.552

36_123
3.095
24.437
2.081
1.616
6.580
5.529

SOM DER LASTEN

-83.734

-79.461

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-11.592

9.765

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
'Organisaties-zonder-winststreven'.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Met ingang van 2014 worden de materiële vaste activa direct in de staat van baten en lasten
opgenomen.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kFedietinstellingen en kasmiddelen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Giften en donaties worden opgenomen in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Ontvangen voorschotten worden als bate genomen.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.

