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Balans per 31 december 2016

2016 2015

ACTIVA

Vlottende activa

Nog te ontvangen subsidies 4.255 0

Liquide middelen

Rabobank ...91 0 -165

Totaal activa 4.255 50.572

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene Reserve 0 2.787

Vlottende passiva

Leningen 4.255 6.603

Totaal passiva 4.255 50.572
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Resultatenrekening 2016

Baten

Subsidies en Donaties 4.255
4.255

Lasten

Inkoop PVC Pijpen 1.154
Inkoop Pompen 1.886
Transportkosten materialen 60
Bank en rente kosten 0
Import en Inklaringskosten 1.155

4.255

Exploitatieresultaat 0
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Toelichting balans 2016

Vlottende activa

Nog te ontvangen subsidies 4.255
4.255

Vlottende passiva

Thijs Klompmaker 4.255
4.255

In 2016 is er in totaal voor een bedrag van 4.255 euro aan pompen, materialen, transport en inklaringskosten 

besteed. Deze zijn gefinancierd door een lening van dhr Klompmaker. Bij het ontvangen van de subsidie / 

donatie in 2017 is deze lening terugbetaald.
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Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling

Algemeen

de jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

De waardering van de Activa en Passiva en de bepaling van het Resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, zijn de Activa en Passiva opgenomen tegen de 

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten

na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke

rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn

overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en

ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
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Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te

rekenen kosten. 

Bruto-omzetresultaat/Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere

externe kosten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Overige informatie

2016

Gemiddeld aantal werknemers in FTE's 0,00

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING (vervolg)
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