
Rocks Foundation

BALANS PER 31 DECEMBER  2016  2015 

€ €

ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen -                       -                       

Overlopende activa 82                    116                  

82                    116                  

Liquide middelen 42.901            37.609            

Totaal activa 42.983            37.725            

PASSIVA

Vrij besteedbaar eigen vermogen

Bestemmingsreserves 10.000            30.000            

Algemene reserves 32.983            7.725              

42.983            37.725            

Kortlopende schulden

Crediteuren -                       -                       

Overige schulden -                       -                       

Overlopende passiva -                       -                       

-                       -                       

Totaal passiva 42.983            37.725            



Rocks Foundation

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2016  2015 

€ €

Baten

Ontvangen donaties 62.100            22.800            

Rentebaten 82                    116                  

62.182            22.916            

Lasten

Bestedingen 55.660            7.162              

Kantoorkosten 605                  -                       

Algemene kosten 659                  621                  

56.924            7.783              

Resultaat 5.258              15.133            

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve (20.000)           30.000            

Algemene reserve 25.258            (14.867)           

5.258              15.133            



Rocks Foundation

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. Baten worden 

toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het 

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 

vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

De baten worden gevormd uit de ontvangen bijdragen, giften en rente.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 

voor eventuele oninbaarheid.

GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Het bedrag van deze reserve is bedoeld voor specifieke bestemming van bepaalde doeleinden.

Bestemmingsreserve

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 

passiva geschiedt, voor zover niet anders is Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen 

de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.


