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Stichting Welzijn 2000

 Balans per 31-12-2013

(na resultaatbestemming)

per per

Activa 31.12.2013 31.12.2012

€ €

Materiële vaste activa 69 1.573

 

 Vlottende activa 38.915 95.175

 

 

 Liquide middelen 470.264 440.685

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

509.248 537.433
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per per

 Passiva 31.12.2013 31.12.2012

€ €

Eigen vermogen

Vrije reserves 106.501 105.071

Bestemmingsreserves 278.807 244.964

385.308 350.035

Kortlopende schulden 123.940 187.398

509.248 537.433
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Stichting Welzijn 2000

 

Exploitatieoverzicht over het jaar 2013

 Begroting  

2013 2013 2012

 

Subsidie 968.108 952.702 1.049.153

Overige bedrijfsopbrengsteen 117.837 93.745,00    201.874

     

Som der bedrijfsopbrengsten 1.085.945 1.046.447 1.251.027

Kostprijs van de opbrengsten

Personeelskosten 174.689 102.884 281.117

Afschrijvingskosten 654.515 743.059 711.527

Overige bedrijfskosten 1.504 2.000 3.520

223.946 214.110 268.668

 

Som de bedrijfskosten 1.054.654 1.062.053 1.264.832

 

Bedrijfsresultaat 31.291 -15.606 -13.805

Financiële baten 5.165 6.250 7.471

Financiële lasten 1.183 1.500 1.084

Som der financiële baten

en lasten 3.982 4.750 6.387

Resulaat uit gewone

bedrijfsvoering 35.273 -10.856 -7.418

Mut. bestemmingsreserve -33.843 3.000,00      7.786

 

Resultaat 1.430 -7.856 368

 



5                

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Welzijn 2000 zijn erop gericht om aan iedere inwoner van de gemeente

Coevorden de kans te bieden volwaardig en zo lang mogelijk zelfstandig in de samenleving mee te doen.

De uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op de volgende prestatievelden die genoemd worden in de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te weten de prestatievelden 1, 2, 3, 4 en 6.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De toegepaste grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere

waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met

lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, 

of verminderd met ontvangen investeringsbijdragen.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van

een voorziening wegens oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en bijdragen van 

derden en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn

gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.


