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Balans na resultaatverdeling

31-12-201831-12-2019
€€

 Vlottende activa

Handelsdebiteuren 33.949799
Te vorderen belastingen en SV premies 4855.114
Overige vorderingen 48.70331.810

83.18337.723

Liquide middelen
Andere banken 65.77958.000

65.77958.000

ACTIVA 148.96295.723
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Balans na resultaatverdeling

31-12-201831-12-2019
€€

Eigen vermogen

Overige reserves 6.32424.048
Resultaat lopend boekjaar 17.724221

24.04824.269

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14019.026
Te betalen omzetbelasting 5.4120
Te betalen loonheffing en premies SV 1.5201.916
Te betalen vakantiegeld 1.7152.707
Overige schulden 2.00026.776
Vooruitontvangen/nog te besteden subsidies en bijdragen 114.12721.029

124.91471.454

PASSIVA 148.96295.723
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Staat van baten en lasten

20182019

Baten

Overhead 14.6200
Onbenoemd 5000
IMAGINE 90.4690
MenEngage 17.91242.690
WRC 2017 27.4030
WRC 2018 48.788101.212
Werk.en.de.Toekomst 33.59689.942
IMAGINE Amsterdam 4.4310
Algemeen 015.733
Deltaplan 074.971
BtC 020.608
Radar 05.850
Proctor and Gamble 09.999

Totaal baten 237.719361.005

Lasten

Lonen en salarissen 36.16974.050
Sociale lasten en pensioenpremies 8.51824.046
Overige personeelskosten 5.0760
Doorbelast aan projecten 00

49.76398.096

Huisvestingskosten 4.8007.392
Kantoorkosten 7271.279
Algemene kosten 9.17811.359
Verkoopkosten 3790
Projectkosten 154.998242.499
tussentelling lasten minus personeelskosten 170.082262.529

Som der lasten 219.845360.625

Bedrijfsresultaat 17.874380

Financiële baten en lasten -150-159

Resultaat 17.724221
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Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële grondsl;agen voor 
financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro's.

Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse 
afschrijvingen, welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Alle baten en lasten die betrekking hebben op de acitiviteiten en dergelijke, uitgevoerd in het verslagjaar, worden daaraan 
toegerekend.

Afschrijving

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de ontvangen rente op tegoeden en de aan derden betaalde rente en bankkosten.


