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Jaarrekening : Balans per 31 december 2016 in Euro
2016
Materiele Vaste Activa
Boekwaarde inventaris per 1 januari
3264
Investeringen /desinvesteringen
Afschrijvingen

0
320

Boekwaarde inventaris per 31 december

2944

Afschrijvingspercentage

10%

Vorderingen
Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde verzekeringen
Totaal Vorderingen

149
0
149

Liquide Middelen
Rabobank rekening
Spaarrekening Rabobank

4860
39057

Totaal Liquide Middelen

47010

Jaarrekening: Staat van Baten en Lasten over 2016 in Euro's
Baten
Sponsorbijdrage
Baten uit levering van goedeen en diensten
Ontvangen schenkingen
Gemeente subsidie

2016
127
6053
1.148
1.606

Totaal Baten

8.934

Lasten
Huur postbus
Kantoor en Administratiekosten
Doorberekende cursusopbrengsten SRS
Kosten AED onderhoud, materialen
Onkosten website

75
818
1.980
4.776
112

Totaal van de Lasten

7.761

Financiele Baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten en bankkosten

0
147

Totale financiele baten

147

Resultaat

1.026

Grondslagen voor de jaarrekening
1. Algemeen :
De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Stichting Rooi Hartsafe is opgericht op 5-10-2006 en ingeschreven in het handelregister
van de kamer van koophandel Brabant Oost onder nummer: 17197001
Banknummer: NL82RABO0106245783
Spaarrekening : NL78RABO1024754472
RSIN: 817176780
2. Grondslagen voor de balanswaardering:
Materiele vast activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardingskosten verminderd
met de afschrijving bepaald op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardingskosten
Vordering en schulden:
De schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. De vorderingen zijn eveneens gewaardeerd
tegen nominale waarden, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze
voorziening is gebaseerd op individuele beoordeling van de verwachte inbaarheid van de openstaande
vorderingen. Alle bedragen worden in euro's vermeld.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover
in de toelichting anders vermeld, ter vrije beschikking.

3. Grondslagen voor de resultaat bepaling
Algemeen :
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtnemening van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Netto-baten:
De netto baten worden gevormd uit de opbrengst van sponsorgelden, subsidies, inkomsten van lesgelden en
overige kosten.
Afschrijvingen:
De afschrijving op de materiele vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van
inkoopprijs op basis van de verwachte economische levensduur.

2016
Algemene reserve:
Stand per 1 januari
Resultaat t.b.v.

42740
1026

Mutatie aan Bestemmingsreserve

10500

Stand per 31 december

33266

Bestemmings reserve
Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van mogelijke vervanging
van AED's bij diefstal en vervanging van buitenkasten 5500 euro, de website
voor een bedrag ad 2500 euro en promotieactiviteiten en promotieartikelen
voor een bedrag van 2500 euro

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

Vooruit ontvangen opleidingskosten

0

Totaal kortlopende schulden

0

Overige gegevens

Stichting Rooi Hartsafe valt in 2016 onder de ANBI regeling (algemeen nut
beogende instelling)

