JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa

ref.

Vorderingen

1

31-12-2017

Debiteuren

€ 539,39

Te vorderen subsidiebijdrage

€ 3.229,39

Te vorderen opbrengsten uit activiteiten

€ 2773,6

Vooruitbetaalde bedragen

€ 2.815,63
€ 9.358,01

Liquide middelen

2

Betaalrekening

€ 4.929,19

Spaarrekening

€ 6.015,08
€ 10.944,27

Totaal activa

€ 20.302,28

Passiva

31-12-2017

Kortlopende schulden

€ 1273,92

Te restitueren bedragen

€ 46,50

Te restitueren bedragen fondsen

€ 464,59

Bestemmingsgeld Peetweekend 2018

€ 3373,60

Eigen vermogen

3

€ 7800,67

Legaat

4

€ 7.348

Totaal Passiva

€ 20.302,28

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

Ref.
Baten

31-12-2017

5

Bijdrage fondsen

€ 4.315,29

Bijdrage donateurs

€ 6.167,04

Bijdrage studenten en vrijwilligers

€ 10.085,00

Opbrengsten inzamelingsacties

€ 1.000

Rente

€ 15,08

Som der baten

€ 21.582,41

Lasten

6

Kosten Peetweekend 2017

€ 18.939,56

Aanbetaling Peetweekend 2018

€ 2.815,63

Opslagkosten voor de Stichting

€ 582,00

Administratiekosten voor de Stichting

€ 625,74

Onvoorziene kosten voor de Stichting

€0

Verzekeringskosten voor de Stichting

€ 411,01

Som der lasten

€ 23.373,94

Saldo

7

€ -1.791,53

TOELICHTING OP DE BALANS EN STATEN VAN BATEN EN LASTEN

Toelichting op de jaarrekening 2016
Referenties
1 Vorderingen
De post vorderingen bevat de debiteuren stand en de stand van de vooruitbetaalde bedragen.
Onder de post Vooruitbetaalde bedragen worden de aanbetalingen voor het Peetweekend 2017
gerekend.
2 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
3 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is een buffer ten behoeve van de liquiditeit.
4 Legaat
Het legaat is een gift die moet worden besteed ten behoeve van de gasten. Verdere toelichting van het
legaat is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk financiën.
5 Baten
De post baten bestaat uit: Bijdrage fondsen, Bijdrage donateurs, Bijdrage studenten en vrijwilligers, en
de opbrengsten uit inzamelingsacties, dassenverkoop en opgebouwde rente. Verdere toelichting over
bijdrage fondsen en bijdrage studenten en vrijwilligers is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk
fondsen.
6 Lasten
De post lasten bestaat uit: kosten Peetweekend, Kosten Stichting de Peetfamilie, (Kosten promotie en
kosten neven activiteiten). Verdere toelichting van de lasten is te vinden in het beleid onder het hoofdstuk
financiën.
7 Resultaat
In 2017 was er een tekort van €1791,53. De verklaring hiervoor is dat er in 2016 al veel geld was
binnengekomen dat bestemd was voor het Peetweekend van 2017, daarom was er in 2016 een positief
saldo. Dit positief saldo wordt uitgebalanceerd door het negatieve saldo van dit jaar.

