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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt de waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen
waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover van toepassing worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor
verwachte oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van voorgaand jaar. 2012 was het jaar van oprichting van de stichting.
Materiële vaste activa
De stichting bezit geen vaste activa.
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in minder gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, bank- en spaartegoeden.
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Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende
perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de
andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Het resultaat van het verslagjaar wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die
door het stichtingsbestuur is/zijn bepaald.
Financiële baten en lasten
Rentebeten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

Ondertekening:
Opgesteld volgens de wettelijke vereisten en voorschriften voor jaarrekeningen van
kleine en middelgrote stichtingen zonder winstoogmerk.

Heinenoord, 30 juni 2016

J. Anninga
- Penningmeester -
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Model A Balans

2015

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1 Activa
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

-

-

-

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

-

50

17.321

9.914

Totaal vlottende activa

17.321

9.964

Totaal activa

17.321

9.964

2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva

17.321

9.922

-

42
17.321

9.964

4

Jaarrekening Stichting Twarne

MB Model B Staat v. Baten en Lasten

2015

2015

2014

EUR

EUR

Baten
3.5 Overige baten

7.485

Totaal baten

4.287
7.485

4.287

Lasten
4.3 Beheerslasten

-

-

4.4 Overige lasten
Totaal lasten

122
-

122

Saldo Baten en Lasten
7.485
5 Financiële baten en lasten
Resultaat

4.165

-86

-110

7.399

4.055
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VA Vaste Activa

2015

31-12-2015

31-12-2014

1.2 Materiële vaste activa

EUR
EUR
De stichting heeft niet de beschikking over vaste activa en dit zal in de nabije toekomst niet veranderen.
VV Voorraden & Vorderingen
1.5 Vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
Vorderingen
Uitsplitsing
1.5.8.2 Te vorderen bankrente

-

50

-

50

-

Overlopende activa

50
-

50

EL Effecten & Liquide middelen
1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen
1.7.3 Spaarrekeningen
Lquide middelen

-

-

10.592

3.234

6.729

6.680
17.321

9.914
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EV Eigen Vermogen

31-12-2015

31-12-2014

2.1 Eigen Vermogen

EUR

EUR

2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve

2.321

4.922

15.000

5.000

Eigen vermogen

17.321

9.922

Uitsplitsing
2.1.1.1 Algemene reserve 01.01

4.922

867

Resultaat boekjaar

7.399

4.055

Gift dolfijncentrum

-

-

Bestemmingsreserve

-10.000

Algemene reserve 31.12

2.1.2.1

Bestemmingsreserve 01.01
Toevoeging uit algemene reserve
Therapie

2.321

5.000

10.000

10.000

-

-

Bestemmingsreserve 31.12

4.922

-5.000
15.000

5.000

KS Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
Kortlopende schulden
Uitsplitsing
2.4.10.2 Nog te betalen bankkosten
Overlopende passiva

-

42

-

42

-

42
-

42
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AB Ander baten

2015

2015

2014

EUR

EUR

3.5 Overige baten
3.5.1 Giften & donaties
3.5.2 Acties

345

2.223

7.140

2.064

Overige baten

7.485

4.287

LA Lasten
4.4 Overige lasten
4.4.1 Kosten website

-

4.4.2 Promotionele kosten

-

Overige lasten

122
-

122

FB Financiële en buitengewoon
5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten

50

50

5.2 Bankkosten

-136

-160

Financiële baten en lasten

-86

-110
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