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STICHTING RIJNKADE 1630        
ALPHEN AAN DEN RIJN        
        
A. Balans per 31 december 2017        
        
 31 december 2017  31 december 2016 

 €  €  €  € 
ACTIVA:        
        
Vaste activa        
Materiële vaste activa 222.053    222.053   
Financiële vaste activa 0    0   
   222.053    222.053 
Vlottende activa        
Vorderingen en overlopende activa 4.073    0   
Liquide middelen 38.176    43.046   

   42.249    43.046 

        
          

        
   264.302    265.099 

        
PASSIVA        
        
Eigen vermogen        
Stichtingskapitaal en reserves 5.146    9.433   
Bestemmingsreserve 229.500    229.500   
Onverdeeld resultaat boekjaar 3.286    -4.287   
   237.932    234.646 

        
Langlopende schulden        
Langlopende lening o/g   0    0 

        
Voorzieningen        
Voorziening groot onderhoud 22.078    20.078   
Kostenegalisatie 0    0   

   22.078    20.078 
Kortlopende schulden        
Te bestemmen donaties 1.574    7.741   
Nog te betalen op projecten 2.000    200   
Overige schulden en overlopende passiva 718    2.434   

   4.292    10.375 

        
        
           

        

   264.302    265.099 
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B. Staat van baten en lasten 2017        
        
 31 december 2017  31 december 2016 

 €  €  €  € 
Baten:        
Opbrengsten 26.183    18.212   
Toe te rekenen huisvestingskosten -7.450    -4.092   
Dotatie voorziening groot onderhoud -2.000    -4.000   
Direct resultaat opbrengsten 16.733    10.120   
        
Schenkingen 0    51.000   
Af: Afschrijving materiële vaste activa 0    -5.100   
          
Totaal baten   16.733    56.020 

        
Lasten:        
Projecten 12.217    11.499   
Algemene kosten 1.069    2.755   
Nagekomen kosten voorgaand boekjaar 0    0   
        
Totaal lasten   13.286    14.254 

          

        
Resultaat vóór financieringskosten   3.447    41.766 

        
Financiële baten en lasten        
Rentebaten 0    0   
Rentelasten 161    152   
   -161    -152 

          

        
Resultaat boekjaar   3.286    41.614 
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B. Toelichtingen       
       
Algemeen       
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voorzover niet anders vermeld, tegen nominale waarde of lagere disconteringswaarde. 

       
Grondslagen van 
resultaatbepaling       
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 
kostprijzen.       
Resultaten op transacties worrden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.   
       
Materiële vaste activa       
Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving naar 
tijdsgelang. Over investeringen, aangeschaft gedurende het boekjaar, wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. Met ingang van boekjaar 2017 worden de afschrijvingen achterwege gelaten. 

       
Stichtingskapitaal       
Het resultaat van het stichtingsjaar 2016 is in 2017 als gevolg van een besluit van het bestuur van 
de stichting conform het voorstel toegevoegd aan de bestemmingsreserve en het stichtingskapitaal. 
De bestemmingsreserve is gevormd met als doel ondersteuning van toekomstige goede doelen 
die passen binnen de doelstellingen van de Stichting,     
Het bestuur stelt voor het resultaat van het jaar 2017 toe te voegen aan de reserves.  
       
Voorziening groot onderhoud       
Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks aan de hand van een onderhouds-  
plan een bedrag gerserveerd voor toekomstig te verwachten kosten voor groot 
onderhoud.  
       
Personeelsgegevens       
Gedurende het verslagjaar waren er geen personeelsleden werkzaam bij de stichting.  
       
Projecten       
De ten laste van de staat van baten en lasten gebrachte projecten zijn 
gedurende    
het stichtingsjaar door het bestuur 
goedgekeurd.      



       
Werkkapitaal ultimo 2017      € 
Afschrijvingen t/m 2011 (tot dan buiten bestemmingsreserve 
gehouden)   7.447 
Voorziening groot onderhoud      22.078 
Per saldo ontvangen donaties      1.574 
Kortlopende schulden      2.718 
Af: Vorderingen      -4.073 
Eigen vermogen minus bestemmingsreserve     8.432 

In kas ultimo 2017      38.176 

 
 


