Stichting de Reisbeweging

Balans, Staat van baten en lasten
en toelichting over het boekjaar 2018

Breukelen, 14 augustus 2019

Stichting de Reisbeweging
Balans per 31 december 2018
(alle bedragen in hele euro's)

31 december
2018

31 december
2017

ACTIVA
Vlottende activa:
BTW vordering
Debiteuren
Nog te factureren
Liquide middelen

9.870
17.332

2.044
6.292
122.401

Totaal Vlottende activa

27.202

130.737

Totaal Activa

27.202

130.737

12.570

7.572

12.570

7.572

4.438
8.478
1.716

100.000
8.721
14.443
-

Totaal vlottende passiva

14.632

123.164

Totaal Passiva

27.202

130.737

PASSIVA
Reserves:
Algemene reserve
Totaal reserves
Vlottende passiva:
Vooruitontvangen bijdrage
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Te betalen BTW

Stichting de Reisbeweging
Staat van Baten en Lasten over het boekjaar
geëindigd per 31 december 2018
(alle bedragen in hele euro's)

2018

2017

Ontvangen bijdrage
Inkomsten uit projecten
Onvangen subsidie
Diversen

100.000
90.913
15.000
500

100.000
83.676
-

Totaal Baten

206.413

183.676

133.486
7.960
30.644
22.091
1.131
1.303
3.544
1.184
73

156.788
2.880
10.250
2.750
600
1.145
578
252
814
48

201.415

176.104

4.998

7.572

BATEN

LASTEN
Inhuur en Advies
Marketing & Promotie
Externe kosten projecten
Inkoop software
Reiskosten
Kosten website
Stichtingskosten
Kantoorkosten
Diverse kosten
Bankkosten
Totaal Lasten
Resultaat

Stichting de Reisbeweging
Toelichting over het boekjaar
geëindigd per 31 december 2018
(alle bedragen in hele euro's)

1.

Algemeen
De Stichting de Reisbeweging is opgericht op 26 januari 2017.
Het doel van de stichting is het versnellen en verbeteren van 'duurzame mobiliteit, zowel
nationaal als internationaal en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.
De stichting is gevestigd aan De Corridor 5c, te Breukelen en is ingeschreven bij de KvK onder
nummer 67929753.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Waarderingsgrondslagen en toelichting op balans en staat van baten en lasten
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 ‘’Organisaties zonder winststreven’,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in gehele
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de wisselkoers op het moment van de
transactie.
Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Liquide middelen betreffen gelden op een rekening-courant bij Triodos Bank en zijn direct opvraagbaar.
De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd.
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