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Balans per 31 december 2017 
 
 
Activa     31 december 2017  31 december 2016 
    Ref.  €    €  
   
Vorderingen   .  1.038    1.025  
Liquide middelen    11.200    7.866  
      -----------   ---------  
      12.238    8.891  
      
Passiva   
Algemene reserve    12.062    8.881   
Kortlopende schulden    176    10  
      -----------   ---------  
      12.238    8.891  
  
 
 
 

Staat van baten en lasten over 2017 
  
      Exploitatie   Exploitatie  
      2017    2016  
    Ref.  €    € 
      
Baten    
Verhuuropbrengsten    6.355    3.558  
Subsidiebaten     7.500    9.973  
Giften en soortgelijke baten   2.567    4.103  
      -----------   ---------  
Som der baten     16.422    17.634  
    
Lasten      13.241    12.697  
      -----------   ---------   
Exploitatiesaldo    3.181    4.937  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn 
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. 
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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.  
 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering. 
 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe 
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken 
voor het doel waarvoor destichting is opgericht. 
 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  
 
Er zijn bij de stichting geen personen in loondienst.  
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 7 maart 2018 
 
Bestuur Stichting Inloophuis Koffie Enzo 
Voorzitter    Secretaris      Penningmeester 
 
 
 
 
I.K. van Driel - Nijkamp   H. van der Meer     M. Slings - Kreling 
 


