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Balans 
 

Balans 
  

 
 

 

 
€ € 

Activa 

 
31-12-2018 31-12-2017 

   
 

 
 

Vaste activa 
  

 
 

 

Inventaris 
 

11.155   4.377  

   
11.155 

 
4.377 

Vlottende activa 
 

 
 

 

Vorderingen 
 

999  
 

 

Liquide middelen 21.171  24.098  

  22.170  24.098 

   
 

 
 

Totaal activa 
 

33.325 
 

28.475 

   
 

 
 

Passiva 

  
 

 
 

   
 

 
 

Vrij besteedbaar vermogen   

Stichtingskapitaal -3.287  -3.287  

Overige reserves 17.591  13.833  

  14.304  10.546 

Kortlopende schulden     

Crediteuren 12.460  2.182  

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen 
 

451 

 

- 

 

Overlopende passiva 6.110  15.747  

  19.021  17.929 

   
 

 
 

Totaal passiva 
 

33.325 
 

28.475 
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Resultatenrekening 
 

 

Resultatenrekening 

  € € € 

   
31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 

Opbrengsten 
  

 
  

Opbrengsten zorgprestaties 154.018 44.446 
 

Giften en baten uit fondsenwerving 7.020 18.282  1.000  

Overige baten 
  

10.554 3.696    

Opbrengsten totaal 
 

171.592 66.424 1.000 

   
 

  
Kosten 

  
 

  
Activiteitenlasten 

 
61.162 20.115 

 
Lonen en salarissen 

 
1.988 121  

 
Sociale lasten  329   

Pensioenlasten  197   

Overige personeelskosten 
 

61.283 15.833  
 

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.420 76  
 

Huisvestingskosten 
 

11.997 5.386  
 

Exploitatie- en machinekosten 8.508 3.100  4.178  

Verkoopkosten 
 

2.073 767  
 

Kantoorkosten 
  

2.600 3.243  
 

Algemene kosten 
 

12.709 3.950  109 

Kosten totaal 
  

167.834 52.591 4.287 

   
 

  
Resultaat 

  
3.758 13.833 -3.287 

 

Bestemming resultaat: Overige reserve 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

640 'Organisaties zonder winststreven'. 

Voor zover de toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de 

waardering volgens afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW, wordt dit toegelicht bij de afwijking in de 

waardering van materiële en immateriële vaste activa. 

 

Organisatie 

Stichting De Wilde Vaart, statutair gevestigd te Heiloo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 65703359. 

 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting De Wilde Vaart, statutair gevestigd te Grootschermer, bestaan 

voornamelijk uit: 

Jongvolwassenen die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere 

problematiek, de kans bieden om door dagbesteding en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject 

aan en op een schip, in combinatie met een begeleidings- en leertraject, toe te groeien naar een 

betaalde baan en zelfstandig wonen. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Grondslagen voor de balanswaardering 
 

Algemeen 

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. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

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 of 

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele 

verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de 

vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar. 

 

Liquide middelen 

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

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

kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 

Eigen vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen 

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 de stichting is opgericht. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarde.  
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Grondslagen voor de resultatenrekening 
 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten 

na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten 

uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan 

op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 

verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

 

Kosten 

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

betrekking hebben. 

 

Activiteitenlasten 

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. 

 

Beheerslasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Pensioenen 

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 

over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 

opgenomen. 
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden 

vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 

van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten 

aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde 

goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 

de afschrijvingen. 

Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat 

boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve. 

Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als 

bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt 

willekeurig afgeschreven. 

 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin 

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 

deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht 

op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en 

verliesrekening. 

  



Staat van de vaste activa 
 

 

 Aanschafwaarde Afschrijvingen 

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot 

01-01-2018 

Inves-

teringen 

2018 

Desinves-

teringen 

2018 

Aanschaf-

fingen 

t/m 31-

12-2018 

Afschrij-

vingen tot 

01-01-

2018 

Afschrij-

vingen 

2018 

Afschrij-

ving 

desinves

teringen 

Afschrij-

vingen 

t/m 31-12-

2018 

Boekwaar-

de per  

31-12-2018 

Residu-

waarde 

Afschrij-

vingsper-

centage 

  € € € € € € € € € € % 

Materiële vaste 

activa 

           20,00 

Inventaris 04-11-2017 927   927 31 185  216 711  20,00 

Gereedschapkast 04-11-2017 977   977 33 195  228 749  20,00 

Werkbank 04-11-2017 991   991 12 198  210 781  20,00 

Mediamarkt 27-08-2018  530  530  37  37 493  20,00 

Mediamarkt 16-04-2018  2.314  2.314  330  330 1.984  20,00 

Groenhart 01-02-2018  6.354  6.354  1.163  1.163 5.191  20,00 

Aquafloot 10-11-2017 800   800  160  160 640  20,00 

Zwemvesten 23-06-2017 759   759  152  152 607  20,00 

Totaal materiële vaste 

activa 

4.454 9.198  13.652 76 2.420  2.496 11.156   

             

Totaal vaste activa 4.454 9.198  13.652 76 2.420  2.496 11.156   

             

 


