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31-12-2017

31-12-2016

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

32214

31627

TOTAAL ACTIVA

32214

31627

Reserves algemeen
Reserves tentoonstelling
Reserves excursie
Reserves publieksactiviteiten
Reserves schoolprojecten

2214
5000
2500
12500
10000

1627
5000
2500
12500
10000

TOTAAL PASSIVA

32214

31627

PASSIVA
Vermogen

Stichting In den Scherminckel
Exploitatierekening 2017
BATEN
Contributies
Subsidies
Verkopen
Bijdrages activiteiten
Financiele baten

1440
2518
100
862
40

SOM DER BATEN

4960

LASTEN
Nieuwsbrief
Tentoonstelling
Educatieve projecten
Algemeen

794
760
1857
962

SOM DER LASTEN

4373

BATIG SALDO

587

Stichting in den Scherminckel
Toelichting op de jaarrekening
Algemene grondslagen van de opstelling voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine organisaties zonder winststreven.
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.
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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
worden opgenomen tegen de nominale waarde, waardering van de vorderingen
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op
een individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle
hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 06 april 2018.

