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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2016
€

Materiële vaste activa
Kantoorinventaris

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

31-12-2015
€

1.371

50.782
215.042

Totaal activa

3.707

50.000
259.217
265.824

309.217

267.195

312.924

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Algemene reserve

266.695

312.083
266.695

Kortlopende schulden
Te betalen loonbelasting
Kortlopende schulden

Totaal passiva

500

312.083

333
559
500

892

267.195

312.975
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

ACTIVA
€

Giften en baten uit fondswerving
Projectkosten
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2016
€

€

214
32.824
290
2.336
11.000

2015
€

100.000
48.592
6.900
2.337
12.420

Som der bedrijfslasten

46.450

70.249

Exploitatieresultaat

46.236-

29.751

Financiële baten en lasten

848-

733-

Exploitatieresultaat

45.388-

30.484

Bestemming exploitatieresultaat
Toegevoegd aan algemene reserve
Ontrokken aan algemene reserve

45.388

30.484
-

45.388

30.484
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3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Maria Magdalena, statutair gevestigd te Alkmaar, bestaan uit het
ondersteunen van jonge volwassenen met een Europees paspoort, die een sterke binding
hebben met Nederland en de wil tonen om zich te ontwikkelen op hun pad naar een
zelfstandig leven.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en
conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Hierbij wordt het volgende afschrijvingspercentage gehanteerd:
Inventarissen: 33,3% per jaar.
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 staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
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Opbrengsten
Dit betreft de opbrengst uit ontvangen giften van derden.
Projectkosten
De projectkosten hebben betrekking op uitgaven die rechtstreeks verband houden
met het doel van de stichting.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS
Algemene reserve
De algemene reserves betreffen vrij besteedbare reserves waarover het bestuur
van de stichting zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan
beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Opbrengsten
De opbrengsten bestaan uit ontvangen giften.
Personeelsbeloningen
Gedurende het boekjaar 2016 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2015: 1).
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