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Balans per 31 december 2015 
(na resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa 3.000 3.000

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa 3.942 4.818

Liquide middelen 48.557 48.087

55.499 55.905
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31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserve 53.954 54.126

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva 1.545 1.779

55.499 55.905
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Staat van baten en lasten over 2015 

Realisatie

2015

Budget

2015

Realisatie

2014

€ € €

Baten

Subsidies en andere bijdragen 36.728 36.728 36.728
Contributies en donaties 23.858 24.250 24.805
Financiële baten 405 500 411
Overige baten - - 22.719

60.991 61.478 84.663

Lasten

Lotgenotencontact 15.559 13.337 12.774
Informatievoorziening 21.367 17.137 25.549
Belangenbehartiging - 1.728 -
Instandhoudingskosten 24.237 29.276 27.752

Som der lasten 61.163 61.478 66.075

Saldo van baten en lasten -172 - 18.588

Resultaatbestemming

Overige reserve -172 18.588
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De
jaarrekening is opgesteld in €. 

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.

Financiële vaste activa
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen
Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire
reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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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.

Subsidies en andere bijdragen
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 verenging
voldoet aan de gestelde voorwaarden. In de staat van baten en lasten is de te ontvangen
subsidie o.b.v. werkelijke cijfers van dat boekjaar opgenomen; de nog te ontvangen of
terug te betalen gelden zijn in de balans opgenomen.

Contributies en donaties
Onder giften en baten uit fondsenwerving wordt verstaan de (te) ontvangen bedragen in
het verslagjaar voor onder meer contributies, giften en legaten.
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