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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 5.703 -

Liquide middelen 24.142 2.603

 29.845 2.603
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (2)

Overige reserves 2.428 2.593

Kortlopende schulden  (3)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 1.108 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.520 -
Overlopende passiva 24.789 10

27.417 10

 29.845 2.603
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Netto-omzet  (4) - 950

Kosten

Overige bedrijfskosten  (5) 47 -594

Bedrijfsresultaat -47 1.544

Financiële baten en lasten  (6) -118 -119

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening -165 1.425
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening - -

Resultaat -165 1.425
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting ALS Limburg, statutair gevestigd te Maastricht bestaan voornamelijk uit
het (mede-)organiseren van evenementen, projecten en activiteiten ten behoeve van culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende organisaties en charitatieve instellingen en het financieel
ondersteunen van die instellingen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

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.
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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.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 5.703 -

PASSIVA

2. Stichtingsvermogen

Overige reserves 2.428 2.593

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 2.593 1.168
Resultaatbestemming boekjaar -165 1.425

Stand per 31 december 2.428 2.593

3. Kortlopende schulden

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.108 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.520 -
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2019

€

2018

€

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten 10 10
Vooruitgefactureerde bedragen 24.779 -

24.789 10

Stichting ALS Limburg te Venray

- 8 -






