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Balans per 31 december 2016  

Balans per 31 december 2016  
(na resultaatbestemming) 

   31-12-2016   31-12-2015  

  € € € € 

Activa 

Vaste activa  
    

Financiële vaste activa 1    3.000    3.000  

      

Vlottende activa  
    

Vorderingen      

Overige vorderingen en 

overlopende activa 

2  

  2.597    3.942  

      

Liquide middelen 3    60.537    48.557  

 

        

    66.134    55.499  
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   31-12-2016   31-12-2015  

  € € € € 

Passiva 

Eigen vermogen 4  
    

Overige reserve 5    56.826    53.954  

      

Kortlopende schulden  

    

Overige schulden en overlopende 

passiva 

6  

  9.308    1.545  

 

        

    66.134    55.499  
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Staat van baten en lasten over 2016  

Staat van baten en lasten over 2016  

 

 
 Realisatie 

2016  

 Budget 

 2016  

 Realisatie 

2015  

  € € € 

Baten 

7  

   

Subsidies en andere bijdragen 8   37.628   36.728   36.728  

Contributies en donaties 9   22.691   22.528   23.858  

Financiële baten 10   194   400   405  

   60.513   59.656   60.991  

Lasten  
   

Lotgenotencontact 11   16.378   13.077   15.559  

Informatievoorziening 12   18.341   20.399   21.367  

Belangenbehartiging 13   45   1.728   -  

Instandhoudingskosten 14   22.877   24.452   24.237  

Som der lasten   57.641   59.656   61.163  

Saldo van baten en lasten   2.872   -   -172  

 

Resultaatbestemming 

Overige reserve  2.872    -172  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving 640. 

Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten 

en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte 

leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd 

zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële 

waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht 

op de boekwaarde van de vordering. 

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. 

Eigen vermogen 

Overige reserves 

Overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen. 

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. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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. 

Subsidiebaten 

RSI Vereniging heeft de mogelijkheid bij het Ministerie van VWS Unit PGO te Den Haag 

instellings- en projectsubsidie aan te vragen. De toekenning van subsidie geschiedt op basis 

van de ingediende (project)aanvraag en verklaring van het bestuur dat de stichting voldoet 

aan de gestelde voorwaarden. In de staat van baten en lasten is de te ontvangen subsidie op 

basis van de werkelijke cijfers van dat boekjaar opgenomen. De nog te ontvangen of terug te 

betalen gelden zijn in de balans opgenomen. 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Onder giften en baten uit fondsenwerving wordt verstaan de (te) ontvangen bedragen in het 

verslagjaar voor onder meer donaties, giften en legaten, advertentieopbrengsten en overige 

opbrengsten. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  




