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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 13.684

Totaal activazijde 13.684

31 december 2015

 - 4 -



Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.1  Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 13.684

13.684

Totaal passivazijde 13.684

31 december 2015
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.2  Staat van baten en lasten over 2015

€ €

Netto-omzet 13.725

Bedrijfsresultaat 13.725

Rentelasten en soortgelijke kosten -41

Som der financiële baten en lasten -41

Resultaat 13.684

2015
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De Stichting is in het boekjaar niet belastingplichtig voor de Omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Financiële baten en lasten

De waardering van activa en passiva vindt 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.

Onder baten worden verstaande van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en

opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten

bestemd ter financiering van de eigen organisatie

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen.

De jaarekening is samengeteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd

anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen.  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten

die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde,

voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten

verantwoord.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Belastingplicht

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten

van de iegen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015

€

Liquide middelen

Triodos Bank Internet zakenrekening NL49TRIO0391026720 13.684
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

31-12-2015

€

Stichtingsvermogen/reserves

Stand per 1 januari -

Toevoeging boekjaar 13.684

Stand per 31 december 13.684
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2015

€

Stichtingsinkomsten

Schenkingen/donaties 13.725

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 41
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Stichting Huis van Levenskunst  te APELDOORN  

2.  Overige gegevens

2.1  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

2.2  Gebeurtenissen na balansdatum

Rapportdatum: 15 december 2016

Er hebben zicht geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de staat van baten en lasten.
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