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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Rekening-courant
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

1.718

-

8

95

(2)

1.726

95

360.762

405.908

362.488

406.003

336.565

384.707

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(3)

Bestemmingsreserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening-courant
Overige schulden en overlopende
passiva

(4)

1.265

661

24.658

20.635
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25.923

21.296

362.488

406.003
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€

Giften en baten uit fondswerving
Kosten

(5)

Verstrekte subsidies of giften
Overige lasten

(6)
(7)

€

2016
€

97.807
139.277
6.057

€

111.941
90.846
8.603

145.334

99.449

-47.527

12.492

-615

4.348

Resultaat
Belastingen

-48.142
-

16.840
-

Resultaat

-48.142

16.840

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(8)

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 mei 2018

-6-

STICHTING TOT STEUN VAN BEAUTIFUL GATE TE DOKKUM

3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De Stichting tot Steun van Beautiful Gate te Dokkum heeft ten doel: de ondersteuning van de
Stichting Beautiful Gate te Dokkum.

Vestigingsadres
Stichting tot Steun van Beautiful Gate (geregistreerd onder KvK-nummer 41005675) is feitelijk
gevestigd op Postbus 142 te Dokkum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting tot Steun van Beautiful Gate 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 artikel 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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Giften en baten uit fondswerving
De baten betreft de opbrengst van ontvangen giften en baten uit fondswerving.
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