
STICHTING STEENSOEP TE ROTTERDAM 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

ACTIVA  31-12-2017  31-12-2016 PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 

 

Vlottende activa     Stichtingsvermogen 

Debiteuren 12.042,00  0,00  Algemene reserve 14.109,05 9.642,12 

Rabobank r/c 3.017,43  9.642,12 

 ________  ________ 

  15.059,43  9.642,12 

     Kortlopende schulden 

     Transitorische posten 950,38 0,00 

 

  ________  ________  ________ _______ 

  15.059,43  9.642,12  15.059,43 9.642.12 

  ========  ========  ======== ======= 

 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 2017       9.642,12 

Overschot 2017       4.466,93 

       ________ 

Stand per 31 december 2017      14.109,05 

       ======== 

 

Transitorische posten 

Telefoonkosten december 2017      31,98 

Bankkosten december 2017      10,90 

Accountantskosten jaar 2017      907,50 

       ______ 

       950,38 

        ======



 

STICHTING STEENSOEP TE ROTTERDAM 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017 

 

BATEN       JAAR 2017 

Eigen bijdragen derden projecten      32.703,00 

 

LASTEN 

Kosten projecten: 

- Materiaalkosten     3.083,34 

- Inhuur derden     20.619,50 

- Vrijwilligersvergoedingen    2.492,50 

     ________ 

      26.195,34 

 

Kantoorbenodigdheden      189,64 

Telefoonkosten      594,94 

Representatiekosten      207,20 

Bankkosten      141,45 

Accountantskosten      907,50 

      _______ 

       28.236,07 

       ________ 

Overschot 2017       4.466,93 

       ======== 



STICHTING STEENSOEP TE ROTTERDAM 
 

 

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 
 
ALGEMEEN 
Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties zonder winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.  

 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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. 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 

 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 
Baten 
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van 

meer  en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze 

worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. 



Lasten 
Kosten projecten 
Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan 

projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere 

kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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