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Stichting Maria Magdalena te Bergen NH

Balans per 31 december 2017
(na voorstel saldoverdeling)

ACTIVA

€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

-

1.371

50.000

50.782

211.170

215.042

261.170

267.195

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
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PASSIVA

31-12-2017
€

€

RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
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31-12-2016
€

€

257.873

785
2.512

266.695

500
3.297

500

261.170

267.195
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Staat van baten en lasten over 2017

Baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Wervingskosten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Werkelijk
2017
€

Begroting
2017
€

102.685

50.000

214

81.049
11.001

74.550
14.000

32.824
-

1.371
357
17.888

2.000
18.088

2.336
11.147

111.666

Werkelijk
2016
€

46.307
108.638

Bedrijfsresultaat
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

(8.981)

Nettoresultaat

(8.822)

Resultaatbestemming
Algemene reserve

(8.822)
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159

(58.638)
300
(58.338)

(46.093)
705
(45.388)

(45.388)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Maria Magdalena is feitelijk en statutair gevestigd op ... (adres weggelaten in verband met de
privacy van de bestuursleden), te Bergen NH en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
55138330.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Maria Magdalena bestaan voornamelijk uit:
Het begeleiden en ondersteunen van jonge volwassen 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.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Algemene reserve
De algemene reserves betreffen vrij besteedbare reserves waarover het bestuur van de stichting zonder
wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Andere lasten
De kosten die besteed zijn aan de doelstellng van de stichting zijn opgenomen onder besteed aan
doelstellingen.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten.
Pensioenlasten
Stichting Maria Magdalena heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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