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Jaarrekening 2019 

  



 

Balans Stichting Vrienden van Dever  
 

Winst- en verliesrekening Stichting Vrienden van Dever  

  

Overzicht Totaal 

Totale inkomsten 
 

€5204,- 

 

 

Totale uitgaven  €5645,- 

 
 

 

Nettoverlies -€441,- 

 

Uitgaven 

Label Bedrag 

Dever (vrijwilligersmiddag + bijentuin+archief materiaal + waterputten )  €3957 

Contributies €170 

Dever Bulletin €1110 

Kosten Rabobank €219 

Overig €190 

Totaal €5646,- 

 

  

Toelichting op de jaarrekening Stichting Vrienden van Dever  
 Activiteiten  

De activiteiten van de Stichting Vrienden van Dever bestaan voornamelijk uit: het ontvangen van 

donaties ter onderhoud van het 'Huys Dever'.  

Algemene grondslagen  

Algemeen  
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 voor waardering van activa en passiva  



Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva  
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. Voor zover niet anders is vermeld hebben de 

vorderingen een looptijd van korter dan l jaar.  

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.  

Langlopende en kortlopende schulden  
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten.  

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 bepaling van het resultaat  

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als net verschil tussen de inkomsten en de kosten en andere lasten over 
liet jaar.   
Kosten  
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.  

Rentebaten en rentelasten  
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  

 


