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1.    Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

Actief
2016 2017

Vaste Activa € €
  

Materiële vaste activa 68.444 213.217

Vlottende Activa

Voorraden 9.546 9.206

Vorderingen 80.043 76.039

Liquide middelen 132.861 104.930

290.894 403.392

Passief 2016 2017
€ €

Eigenvermogen
Algemene reserves 198.638 206.751

Langlopende schulden 12.909 74.766

Kortlopende schulden 79.347 121.875

290.894 403.392



1.1. Toelichting op de  balans 2017

 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende 
balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten alsmede andere baten en lasten over het boekjaar. Winsten
worden slechts genomen voorzover zij op de balansdatum in transacties met derden zijn 
gerealiseerd; verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar of daarvoor, worden
in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva
  

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd
met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte 
gebruiksduur. Er wordt afgeschreven volgens het lineaire systeem vanaf het moment van 
ingebruikname. Rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Voorraden
De voorraad is gewaardeerd tegen inkoopwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantie
of lagere marktwaarde.
De inkoopwaarde is bepaald aan de hand van de laatstbetaalde inkoopprijzen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald op basis van 
individuele beoordeling der posten.

Eigen vermogen

Algemene reserve
Het vermogen van het bakkerscafe is ontstaan door schenkingen door de oprichters van de ANBI
 

Werknemers
Gedurende het boekjaar waren er gemiddeld 30 personen in dienst van de vennootschap
 
De directie,
Stichting Bakkerscafé
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