
 BALANS PER  31 DECEMBER 2013

ACTIVA

31 december 2013

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 104.149
Financiële vaste activa 38.719

142.868

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 11.967
Liquide middelen 30.320

42.287

185.155

 

PASSIVA

31 december 2013

€ €

STICHTINGSVERMOGEN

Vrije reserve -22.134

LANGLOPENDE SCHULDEN 125.278

KORTLOPENDE SCHULDEN 82.011

185.155

 STICHTING NOPPES IJMOND, VELSERBROEK



 WINST- EN VERLIESREKENING OVER  2013

2013

€ €

Bruto marge 230.634

Personeelskosten 88.092
Afschrijvingen 17.052
Overige bedrijfskosten 147.512

Som der bedrijfskosten -252.656

Rentelasten en soortgelijke kosten -112

Resultaat  -22.134

 STICHTING NOPPES IJMOND, VELSERBROEK
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en voorzover niet anders
vermeld, opgesteld op basis van historische kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen
gebaseerd op de geschatte economische leversduur.

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsevenredighied afgeschreven.

Financiële vaste activa

Leningen  en  overige  vorderingen  op  lange  termijn  zijn  gewaardeerd  op  nominale  waarde,  eventueel
verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid, individueel bepaald.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de  netto-omzet  en  de  kosten  hiervan  over  het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

De  transactieresultaten  worden  verantwoord  in  het  jaar  waarin  de  goederen  zijn  geleverd  danwel  de
diensten zijn verricht. Verliezen op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn.

Overige opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Netto omzet

Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten, onder aftrek
van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

Passiva

Vrije reserve

Het verloop van de vrije reserve is als volgt weer te geven:

2013

€

Stand per 1 januari 0
Resultaatbestemming -22.134

Stand per 31 december -22.134

Langlopende schulden

De  rentevergoeding  op  langlopende  schulden  bedraagt  nihil.  De  langlopende
schulden hebben een looptijd korter dan vijf jaar.
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V                OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARCIJFERS 2013

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur- en lease-contracten

De jaarlijkse verplichtingen uit huur- en operationele lease-overeenkomsten bedragen ultimo 2013 circa
€ 106.000

Personeelsgegevens

In 2013 was gemiddeld 1 (op basis van volle arbeidsjaren) werknemer in dienst van de stichting.
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