Jaarrekening 2012

notes

periode: 1-4-2011 t/m 31-12-2012

Balans
Activa
Liquide middelen
Nog te ontvangen
Totaal activa

6.395,15
17,35
6.412,50

Passiva
Continuïteitsreserve
Crediteuren
Totaal passiva

6.045,14
367,36
6.412,50
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Staat van baten en lasten
Inkomsten
ontvangen giften
ontvangen sprekersvergoedingen
overige baten
Totale inkomsten

-8.080,00
-1.914,81
-1.453,49
-11.448,30

Kosten
Kosten fondsenwerving, media en communicatie
Kosten besteedt aan activiteiten in kader van de doelstelling
Kosten kantoor
Totale kosten

2.107,85
1.899,23
1.396,08
5.403,16

Resultaat

6.045,14

Toewijzing resultaat:
Continuïteitsreserve

6.045,14
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Notes to the accounts
periode: 1-4-2011 t/m 31-12-2012
Grondslagen
De verslagperiode 2012 van Gift of Life loopt van 01-04-2011 t/m 31-12-2012. Vanwege de start van de stichting beslaat de
jaarrekening eenmalig een periode van 21 maanden
Alle bedragen zijn opgenomen in Euro. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden,
tenzij anders vermeld.
De baten bestaan in hun geheel uit bijeengebrachte en ontvangen gelden gedurende het verslagjaar.
De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarin zij zijn ontvangen, de kosten worden toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Notes:
1 De liquide middelen betreffen de tegoeden bij de Rabobank, alsmede middelen in kas, conform
onderstaande specificatie:
Rabobank rekening courant
Rabobank internet spaarrekening
Kas
Totale liquide middelen

4.739,15
1.500,00
156,00
6.395,15

2 Nog te ontvangen bedragen betreft het totaal nog te ontvangen rentebedrag over verslagjaar op internet
spaarrekening. De rente is in januari 2013 ontvangen.
3 Per balansdatum staan er 3 facturen als nog verschuldigd aan crediteuren. Dit betreft vergoedingen reiskosten en
drukwerk. Facturen zijn in januari 2013 betaald
4 De overige baten bestaan uit boekverkoop en ontvangen rente:
Boekverkoop
Ontvangen rente op internet spaarrekening
Totale overige baten

-1.436,14
-17,35
-1.453,49

5 Kosten besteedt in het kader van de doelstelling betreffen:
Inkoop/drukwerk tbv activiteiten
Inkoop boeken
Reiskosten
Totale kosten besteedt in het kader van de doelstelling

208,70
321,11
1.369,42
1.899,23

6 Kantoorkosten zijn alsvolgt samengesteld
Portokosten
Drukwerk
Representatie
Bankkosten
Kantoorbenodigdheden
Totalen kosten kantoor

81,75
190,52
508,31
208,44
407,06
1.396,08

7 Toewijzing resultaat:
Continuïteitsreserve per 01-04-2011
Resultaat verslagjaar 2012
Stand continuïteitsreserve 31-12-2012

0
6.045,14
6.045,14

