Jaarrekening 2017
Stichting "Claudine en Claudette"

De Jaarrekening over 2017 bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Balans 31 december 2017
Staat van Baten en Lasten 2017
Toelichting grondslagen

Den Haag, 17 december 2017
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Balans
16-12-2017
€
€

Activa
Vaste activa

-

Vlottende activa
Te vorderen bedragen
Liquide middelen

9.000
6.753
15.753

Passiva
Eigen Vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

7.803
7.803

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen
reservering productie 2018

450
7.500
7.950
15.753
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Staat van baten en lasten

rekening
2017
€

Baten
Fondsen
Recettes

37.500
11.755

TOTAAL BATEN

49.255

Lasten
Productiekosten
Claudine en Claudette 2.0
Personeelskosten
Reiskosten
Locatiekosten

22.630
1.120
9.540

Algemene kosten
Kantoorkosten
Materiaal

662
7.500

TOTAAL LASTEN

41.451

Resultaat

7.803
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen Dit financieel verslag is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Grondslag voor de waardering
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, welke worden berekend op basis
van de geschatte economische levensduur.
Vorderingen Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders
vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
De bepaling van het exploitatieresultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische
kostprijs.
De subsidies en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
Afschrijvingen materiële vaste activa De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan.
De bedrijfskosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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