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Balans per 31 december 2015  
Na resultaat bestemming 

Balans 31 december 2015 
Stichting Kennisbank Filantropie  

na resultaat bestemming    

 2015  2014 

Activa    

Immateriële vast activa  €              5.100    €              5.100  

Materiële vast activa  €              1.679    €              2.296  

Kortlopende vorderingen    €              1.210  

Liquide middelen  €            25.066    €            33.694  

    

Totaal Activa € 31.845   € 42.300 

    

Passiva    

Eigen vermogen  €        -388.976    €        -380.735  

Schulden  €         420.821    €         423.035  

    

Totaal Passiva € 31.845   € 42.300 
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Resultatenrekening 2015 
 

 
Resultatenrekening 2015 

Stichting Kennisbank Filantropie  

     

  2015  2014 

 Opbrengsten    

1 Inkomsten  €          184.972    €            290.231  

2 Donaties  €               9.668    €                 1.399  

3 Financiële opbrengsten  €               2.260    

4 Uitzonderlijke opbrengsten  €                   331    

     

 Totaal opbrengsten € 197.231   € 291.630 

     

 Kosten    

5 Personeelskosten  €          122.834    €            172.483  

6 Afschrijvingen  €                   617    €                     617  

7 Overige personeelskosten  €               4.710    €                 5.429  

8 Huisvestingskosten  €               6.224    €                 6.683  

9 Kantoorkosten  €             39.284    €            128.656  

10 Verkoopkosten  €               2.834    €                 3.427  

11 Algemene kosten  €               1.143    

12 Financieel kosten  €             17.454    €               18.814  

13 Uitzonderlijke kosten    €                     111  

14 Overige bedrijfskosten    €                 8.428  

15 Bestuurskosten  €             10.372    

     

 Totaal kosten € 205.472   € 344.648 

     

 Resultaat  €             -8.241    €             -53.018  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van de Kennisbank Filantropie bestaan voornamelijk uit: 

 Het op onafhankelijke wijze verzamelen en structureren van gegevens betreffende filantropische 

instellingen en het verrichten van al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; 

 Het beheren van voorgenoemde gegevens in een databank; 

 Het distribueren van de gegevens uit de databank via derden voor zover dit bijdraagt aan het 

doel. 

Jaarrekeningregime 
De jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 kleine organisaties zonder winststreven opgesteld. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en 

lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. De economische 

levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.  

Materiele vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-of vervaardigingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgings-of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.  

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de 

nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio 

of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, 

waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts 
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gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze 

te realiseren.  

Liquide Middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 

beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.  

Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de 

nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio 

of transactiekosten.  

 

Grondslagen voor Resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de andere bedrijfsopbrengsten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het 

verslagjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs tenzij uit de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen een andere waardering voortvloeit. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

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.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van 

de verkrijgings-of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend 

met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen.  

Financiële baten en Lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.  

Belastingen 
De belastingen worden berekend tegen de geldende tarieven over het resultaat voor belasting 

volgens de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met permanente verschillen tussen de fiscale 

winstberekening en de winstberekening volgens de jaarrekening. Tijdelijke verschillen tussen de 

aldus berekende belasting en de direct verschuldigde belasting worden tot uitdrukking gebracht in 

een voorziening voor latente belastingverplichtingen of een latente belastingvordering, met dien 

verstande dat een belastingvordering wordt opgenomen tot het bedrag waarvoor er naar 

verwachting voldoende toekomstige fiscale winst zal zijn om deze te realiseren.  


