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Balans per 31 december 2015 
(na resultaatverdeling)

31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Debiteuren 2.920 4.000

Overlopende activa 9.099 9.547

12.019 13.547

Liquide middelen 363.109 381.566

375.128 395.113
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31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve 5.000 25.000

Algemene reserve 361.569 356.518

366.569 381.518

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 3.960 5.404

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 4.499 7.190

Overige schulden en overlopende passiva 100 1.001

8.559 13.595

375.128 395.113
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Winst-en-verliesrekening over 2015 

2015 2014

€ € € €

Baten 267.201 285.408

Lasten (80.611) (83.363)

Brutowinst 186.590 202.045

Huisvestingskosten 46.802 56.281

Inventaris- en machinekosten 1.168 884

Verkoopkosten 43.603 5.934

Vervoerskosten 69.917 111.028

Kantoorkosten 18.293 14.845

Algemene kosten 3.062 4.074

Som der bedrijfslasten 182.845 193.046

Bedrijfsresultaat 3.745 8.999

Andere rentebaten en soortgelijke

opbrengsten 1.479 2.310

Rentelasten en soortgelijke kosten (173) -

Financiële baten en lasten 1.306 2.310

Nettoresultaat 5.051 11.309
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van grondslagen zoals aanvaardbaar voor het maatschappelijk

verkeer voor stichtingen. 

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.

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 kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,

gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot

de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan

dezelfde periode toegerekend.

Subsidies worden toegerekend aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan het totaal van de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten voor zover

deze niet als overige bedrijfskosten zijn opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben. Uitgaven in het kader van de doelstelling worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening

gebracht. 

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde

interest.
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