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1.1 Balans  per 31 december 2016 

Activa

31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 9.534 2.420

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 2 1.383 -
Overige vorderingen en overlopende
activa

3 
8.323 5.203

9.706 5.203

Liquide middelen 4 6.539 3.603

Totaal activazijde 25.779 11.226
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Passiva

31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

Stichtingsvermogen 5 

Stichtingsvermogen 21.049 11.140

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

6 
4.730 -

Overige schulden en overlopende
passiva

7 
- 86

4.730 86

Totaal passivazijde 25.779 11.226
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1.2 Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015
€ € € €

Opbrengsten 8 84.577 76.938
Directe lasten 9 -39.958 -33.989

Brutowinst 44.619 42.949

Afschrijvingen materiële vaste activa 10 903 478
Overige lasten 11 33.807 32.033

Som der bedrijfslasten 34.710 32.511

Resultaat 9.909 10.438
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Villa Randwijck is feitelijk gevestigd op Kalfjeslaan 19, 1181 BN te Amstelveen en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34190501.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Villa Randwijck bestaan voornamelijk uit het leefbaar houden van het
leefgebied van de wijk Randwijck door middel van promotie, voorlichting, begeleiding door professionals
en het gebruik van eigen programma's voor bijvoorbeeld het hanteren van normen en waarden, het
omgaan met geld, het bereiken van de zuivere vorm (bron) van elk individu.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzetverantwoording

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.

De kostprijs van de opbrengsten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande
uit het directe materiaalverbruik en de rechtstreeks hieraan toe te rekenen kosten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste ac tiva

De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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