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Balans per 31 december 2020
31 DECEMBER 2020

1 JANUARI 2020

€ 447,00

€ 1.382,00

€ 4.544.89

€ 7.935,62

€ 4.991,89

€ 9.119.43

ACTIVA

Materiële Vaste activa
Inventaris
Website

Liquide middelen
ING-bank
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31 DECEMBER 2020

1 JANUARI 2020

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves

€ 4.991,89

€ 9.217,62

€ 0,00

€ 100,00

€ 4.991,89

€ 9.317,62

Overige te betalen posten
Administratiekosten
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Winst-en-verliesrekening
2020

2019

€ 9.119,43

€ 15.439,03

€ 0,00

€ 100,09

Communicatie/ internetkosten

€ 289,67

€ 953,29

Diverse kosten (bank, porto, plastic doppen)

€ 121,36

€ 143,91

€ 0,00

€ 8.228,53

€ 6.000,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00

€ 0,00

€ 904,60

€ 2.177,21

€ 3.308,83

Afschrijvingen

€ 935,00

€ 935,00

Kosten jaarrekening

€ 100,00

€ 100,00

€ 13.423,24

€ 16.674,25

-/- € 4.303,81

-/- € 1.235,22

Donaties
Donaties
Kosten
Promotie materialen

Project K
Project L
Project M
Vrijwilligersvergoeding
Algemene onkosten
Project onkosten

Resultaat
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTATEN
ALGEMEEN
Activiteiten
Stichting Broca heeft ten doel: Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg
en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten.
Het (laten) uitvoeren van projecten die ten goede komen van personen met het Angelman
Syndroom of andere personen met een beperking op communicatievlak:
het bevorderen van de totstandkoming van voorzieningen die bijdragen tot een zo volledig
mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van personen met het Angelman Syndroom,
waaronder mede begrepen het streven deze personen zo volledig mogelijk aan het
maatschappelijk verkeer te laten deelnemen; het vergroten van de bekendheid van het
Angelman Syndroom in de Nederlandse samenleving in het algemeen en meer in het
bijzonder onder medici, paramedici-en overige zorgverleners

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemene aanvaardbare grondslagen
voor financiële verslaggeving.
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.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuen beoordeling van de
vordering.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
jaar, gewaardeerd tegen de historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de dienst zijn
verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische
levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn
gebracht op vervangende investeringen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

€ 1.382,00
-€ 935,00
€ 447,00

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

€ 4.673,63
-€ 4.226,63

Boekwaarde per 31 december 2020

€ 447,00

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris

20
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen
ING bank

€ 4.544,89

PASSIVA

3. Eigen vermogen
Overige reserves
resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december 2020

4. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
31-12-2020

31-12-2019

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

Overlopende passiva

Administratiekosten
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