Bedrijfsnaam: Stichting Den Haag Texel
Van 1-1-2012 t/m 31-12-2012

Balans per 31-12-2012
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Immateriële vaste activa, grondslag
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa, grondslag
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Goodwill
De goodwill betreft het betaalde bedrag voor de overname van de activiteiten ten tijde van de oprichting. De goodwill
wordt gedurende een periode van 5 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.

Ontwikkelingskosten
De ontwikkelingskosten betreffen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief ten behoeve van
de ontwikkeling van nieuwe producten, welke in productie zijn genomen of aan het assortiment zijn toegevoegd. De
ontwikkelingskosten worden gedurende een periode van 10 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.

Concessies, vergunningen en octrooien
De concessies, vergunningen en octrooien, welke zijn aangevraagd en verleend, worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs. Op de verkregen concessies, vergunningen en octrooien vindt geen afschrijving plaats.

Gebouwen en terreinen
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname. De gebouwen worden afgeschreven in 25 jaren. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingprijs. Op terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats.

Machines en installaties
De machines en installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Transportmiddelen
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Niet bedrijfsgebonden activa
De niet bedrijfsgebonden activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Te consolideren deelnemingen
De te consolideren deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, afhankelijk van de mate van
deelneming. Het aandeel in het resultaat van de groeps- en gelieerde maatschappijen, bepaald volgens uniforme
grondslagen, wordt bij deze grondslag in de waarde van de te consolideren deelnemingen begrepen onder aftrek van
het toegekende dividend.
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Balans per 31-12-2012
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt
rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

Niet te consolideren deelnemingen
Niet te consolideren deelnemingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere waarde, indien de intrinsieke
waarde, afhankelijk van de mate van deelneming, lager is.

Vorderingen op overige deelnemingen
De vorderingen op overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt
rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

Overige effecten
Overige effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of koerswaarde, indien deze lager is.

Voorraden
De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan
wel - indien lager - de marktwaarde.

Halffabricaat
De voorraden halffabricaat zijn gewaardeerd tegen de grondstofwaarde plus een opslag voor direct toe te rekenen
fabricagekosten, dan wel - indien lager - de marktwaarde.

Onderhanden werk
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief. Op
deze kosten zijn de in rekening gebrachte termijnen in mindering gebracht.
Verwachte verliezen op onderhanden werk worden genomen op het moment van bekend worden en ten laste van de
winst- en verliesrekening in mindering op de bestede kosten gebracht.

Gereed product
Het gereed product is tegen de fabricagekosten plus de kosten van grondstoffen gewaardeerd, dan wel - indien lager tegen de marktwaarde. Een voorziening voor incourante voorraad is zo nodig in mindering gebracht op de waarde.

Handelsgoederen
De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening
voor incourantheid is, zo nodig, in mindering op de waarde gebracht.

Emballage
De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde.

Vooruitbetalingen
De vooruitbetalingen betreffen reeds gedane betalingen op nog niet ontvangen goederen. Deze betalingen zijn
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Effecten
De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere koerswaarde.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Agioreserve
De agioreserve betreft dat deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger is dan de nominale waarde van de
geplaatste aandelen.

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is gevormd als gevolg van waardevermeerderingen van de activa. Waardeverminderingen
worden hierop in mindering gebracht voor zover het betreft waardeverminderingen van in het verleden
geherwaardeerde activa.
Overige waardeverminderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Algemene reserve
Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

Te delgen verliezen
Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

Backserviceverplichting
De voorziening voor backserviceverplichting betreft de contante waarde van de toekomstige premiebetalingen uit
hoofde van nog niet gefinancierde, toegekende pensioenrechten over verstreken dienstjaren. De contante waarde van
de inhaalpremies wordt actuarieel berekend met een rentevoet van x,x%. De voorziening voor backserviceverplichting
wordt in de komende xx jaar volledig af gefinancierd.

Pensioenvoorziening
Onder de pensioenvoorziening is opgenomen de contante waarde van de pensioenverplichtingen, welke niet zijn
ondergebracht bij een pensioenstichting of pensioenverzekeringsmaatschappij. De pensioenvoorziening wordt
gewaardeerd tegen actuariële waarde. De opbouw van het benodigde doelvermogen geschiedt met de sterftetabel
'GBM/GBV 19xx-20xx'. De gehanteerde rekenrente bedraagt x,x%.

Latente belastingen
De voorziening voor latente belastingen betreft de latent verschuldigde vennootschapsbelasting als gevolg van het
verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de immateriële en materiële vaste activa en vlottende activa.

Groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een
onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de
datum van de uitgaven.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Netto omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

Mutatie onderhanden werk
De mutatie onderhanden werk betreft de toegerekende waarde aan het onderhanden werk, gebaseerd op bestede
directe kosten inclusief dekkingen, minus de kostprijswaarde van opgeleverde projecten en inclusief getroffen
voorzieningen voor verwachte verliezen op projecten.

Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke
levering van goederen en diensten.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Bijzondere waardeveranderingen
Vul hier de reden in van de opname van een bijzondere waardeverandering.

Belastingen (bij BV-NV)
Als belastingen over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat berekende vennootschapsbelasting op basis
van het geldende tarief, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, investerings- en overige faciliteiten.

Belastingen (bij eenmanszaak)
De belastingen worden individueel in de heffing inkomstenbelasting (en premieheffing volksverzekering) betrokken,
waarbij persoonlijke verplichtingen en overige inkomsten dienen te worden opgegeven.
Derhalve is het resultaat voor belastingen aangegeven en dienen over de mutaties in de kapitaalrekening uit hoofde
van resultaatverdeling individueel nog belastingverplichtingen te worden berekend. Wel is een specificatie opgenomen
van in de aangifte te verantwoorden beperkt aftrekbare kosten, investeringen en desinvesteringen.

Buitengewone baten en buitengewone lasten
De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en incidenteel van aard zijn.
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Balans per 31-12-2012
Administratie:

ACTIVA

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

13.014,86

0,00

13.014,86

0,00

13.014,86

0,00

Vlottende activa
Liquide middelen
Liquide middelen
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Balans per 31-12-2012
Administratie:

PASSIVA

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

3.014,86

0,00

3.014,86

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

13.014,86

0,00

Eigen vermogen
Onverdeelde winst
Onverdeelde winst

Kortlopende schulden
Overige schulden
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Toelichting op de balans per 31-12-2012
Administratie:

ACTIVA

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

514,86
12.500,00

0,00
0,00

13.014,86

0,00

13.014,86

0,00

Liquide middelen
1100
1110
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Toelichting op de balans per 31-12-2012
Administratie:

PASSIVA

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

3.014,86

0,00

3.014,86

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

13.014,86

0,00

Onverdeelde winst
0750

Onverdeeld resultaat

Overige schulden
2100
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Winst- en Verliesrekening per 31-12-2012
Administratie:

2012

Stichting Den Haag Texel

2011

Realisatie

%

Budget

%

Verschil

Realisatie

%

25.802,83

0,0

0,00

0,0

-25.802,83

0,00

0,0

-19.639,00

0,0

0,00

0,0

19.639,00

0,00

0,0

6.163,83

0,0

0,00

0,00

-6.163,83

0,00

0,0

2.272,97
90,00
577,59

0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

-2.272,97
-90,00
-577,59

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

2.940,56

0,0

0,00

0,00

-2.940,56

0,00

0,0

-208,41

0,0

0,00

0,0

208,41

0,00

0,0

-208,41

0,0

0,00

0,00

208,41

0,00

0,0

3.014,86

0,0

0,00

0,0

-3.014,86

0,00

0,0

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten
Netto-omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Andere kosten

Financiële baten en lasten
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat na belastingen
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Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2012
Administratie:

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

3.035,00
22.767,83

0,00
0,00

25.802,83

0,00

-19.639,00

0,00

-19.639,00

0,00

2.272,97

0,00

2.272,97

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

144,88
24,08
408,63

0,00
0,00
0,00

577,59

0,00

Netto-omzet
8000
8005

Ontvangen inschrijfgeld
Ontvangen sponsorgeld

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen
7005

Afgedragen sponsorgelden

Huisvestingskosten
4100

Kosten Zilvermeeuw

Verkoopkosten
4550

Lunch/ diner/ genotmiddelen (beperkt)

Andere kosten
4300
4303
4750
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Kantoorbenodigdheden
Abonnementen
Advies/ notariskosten
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Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2012
Administratie:

Stichting Den Haag Texel

2012

2011

-208,41

0,00

-208,41

0,00

3.014,86

0,00

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten
4900

Bankkosten

Resultaat na belastingen
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