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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking van het verlies)

31 december 2015
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

100.800
(2)

16.578

117.378
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31 december 2015
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Overige reserves
Voorzieningen

-5.572
(4)

Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
Onderhandse leningen
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

74.090
(5)

25.000
1.700
22.160
48.860

117.378

-5Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Institute for Positive Health te Driebergen-Rijsenburg
2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Realisatie
2015
€
Baten

Baten uit fondsverwerving
Overige baten

(6)
(7)

3.001
170.000
173.001

Som der baten
Lasten
Projectkosten
Ontwikkeling meetinstrument
Dotatie voorziening kosten VGZ project Positieve Gezondheid

(8)
(9)

95.910
74.090
170.000

Algemene kosten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Publiciteitskosten
Algemene lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

2.991
166
1.533
3.857
26
8.573
178.573

Saldo

-5.572

Resultaatbestemming
Overige reserves

-5.572
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Institute for Positive Health bestaan voornamelijk uit het bevorderen van en
toezien op de kwaliteit van de operationalisering van het begrip "positieve gezondheid".
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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