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Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen 936 -

Financiële vaste activa 3.000 3.000

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en

overlopende activa 5.823 1.982

Liquide middelen 94.884 114.622

104.643 119.604

2 Geen accountantscontrole toegepast
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31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 17.206 22.406

Overige reserve 56.828 82.977

74.079 105.428

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende

passiva 30.564 14.176

104.643 119.604
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Staat van baten en lasten over 2016 

Realisatie

2016

Budget

2016

Realisatie

2015

€ € €

Baten

Subsidies en andere bijdragen 35.000 35.000 35.000

Giften en baten uit fondsenwerving 79.079 80.750 82.809

Financiële baten 410 1.000 1.064

Overige baten 5.200 5.200 17.687

119.689 121.950 136.560

Lasten

Lotgenotencontact 25.401 28.000 33.300

Informatievoorziening 90.724 56.300 57.826

Belangenbehartiging 2.847 3.450 1.793

Instandhoudingskosten 26.866 31.950 28.709

Som der lasten 145.838 119.700 121.628

Saldo van baten en lasten -26.149 2.250 14.932

Resultaatbestemming

Overige reserve -26.149 14.932
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de

Jaarverslaggeving 640.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsof

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere

waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte

leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële

waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht

op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd

tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur en dienen besteed te worden

overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.

Overige reserves

Overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebaten

Stichting Voedselallergie heeft de mogelijkheid bij het Ministerie van VWS Unit PGO te Den

Haag instellings- en projectsubsidie aan te vragen. De toekenning van subsidie geschiedt op

basis van de ingediende (project)aanvraag en verklaring van het bestuur dat de stichting

voldoet aan de gestelde voorwaarden. In de staat van baten en lasten is de te ontvangen

subsidie op basis van de werkelijke cijfers van dat boekjaar opgenomen. De nog te

ontvangen of terug te betalen gelden zijn in de balans opgenomen.

Giften en baten uit fondsenwerving

Onder giften en baten uit fondsenwerving wordt verstaan de (te) ontvangen bedragen in het

verslagjaar voor onder meer donaties, giften en legaten, advertentieopbrengsten en overige

opbrengsten.
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