Stichting Behoud GAS!Fabriek

Jaarcijfers
2016

Balans per 31 december 2016
A c t i v a
31-12-2016

31-12-2015

€

€

Materiële vaste activa
Vlottende activa

221.423
124.650

71.537
109.280

Totaal activa

346.073

180.817

31-12-2016

31-12-2015

P a s s i v a
€

€

Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

644
51.300
294.109

1.451
–
179.366

Totaal passiva

346.073

180.817

Staat van baten en lasten over 2016

Baten
Lasten

Exploitatiesaldo

Jaarcijfers 2016

2016

2015

€

€

18.301
19.088

5.033
4.783

(787)
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Toelichting
Algemeen
Op 24 juni 2014 is de Stichting Behoud GAS!fabriek opgericht met als belangrijkste doelstelling het
behoud van een stukje cultureel erfgoed aan de Helderseweg in Alkmaar en herbestemming
hiervan in een ontmoetingsplek met een sociaal-maatschappelijke en culturele functie.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en is opgericht om algemeen nut beogende doelen te
realiseren. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Claire Bruin (voorzitter), Bas van Diepen
(secretaris) en Ton Berger (penningmeester). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 60994568.
De jaarcijfers zijn ontleend aan het jaarverslag dat op 31 maart 2017 is vastgesteld door het
bestuur van de Stichting.

Grondslagen voor waardering en bepaling exploitatiesaldo
De jaarcijfers zijn opgemaakt op basis van historische kostprijs tenzij onderstaand anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Positieve
resultaten 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.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Ontvangen subsidies
worden in mindering gebracht op de investeringen op moment van ingebruikname.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid.
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