STICHTING PAPAGENO

BALANS PER
(na verwerking van het saldo baten en lasten)

31-12-2017
──────────────────────
€
€

31-12-2016
─────────────────────────
€
€

BEZITTINGEN
Materiële vaste activa

-───────────

Vaste activa

-───────────
--

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

--

1.017.189

1.075.504

311.896
───────────

114.222
───────────

Vlottende activa

1.329.085
───────────
1.329.085
═══════════

TOTAAL

1.189.726
───────────
1.189.726
═══════════

VERMOGEN EN SCHULDEN

Algemene reserve

1.022.554
───────────

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
overlopende passiva

TOTAAL

1.022.297
───────────
1.022.554

1.022.297

246.415

49.191

--

50.000

60.116
───────────

68.238
───────────

1.329.085
═══════════

1.189.726
═══════════

en

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017
───────────────────────────
€
€

2016
─────────────────────────
€
€

BATEN
-Donaties, giften en schenkingen
-Opbrengsten acties
-Bijdragen
-Muziektherapie
-Overige opbrengsten
-Rente baten

205.229
167.695
274.300
97.443
3.001
-───────────

Totaal baten

247.847
48.389
65.496
97.499
24.728
-───────────
747.668

483.959

LASTEN
-Kosten doelstelling
-Wervingskosten
-Organisatiekosten
-Afschrijvingen
-Rente lasten
Totaal lasten

Resultaat

479.166
59.142
8.853
-3.026
───────────

450.211
7.023
6.946
622
5.228
───────────
550.187

470.030

───────────
197.481
═══════════

───────────
13.929
═══════════

257
197.224
───────────
197.481
═══════════

-611
14.540
───────────
13.929
═══════════

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
-Algemene reserves
-Bestemmingsfondsen

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
Stichting Papageno
Naarderstraat 77
1251 BG LAREN
www.stichtingpapageno.nl
De Stichting Papageno statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder
nummer 4121.6810 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

Doel van stichting
De stichting heeft ten doel: hulp aan autistische kinderen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden voor het stimuleren, initiëren en
financieren van onderzoek naar onder meer behandelmethoden van autistische kinderen, het organiseren van
lezingen voor belanghebbenden, het opzetten van onderzoek naar autisme en het begeleiden van autisten en
hun familie, alles in de meest ruime zin van het woord.

Grondslagen voor waardering en bepaling van resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen "C1-kleine organisaties zonder winststreven" (RJK-C1). Voor zover niet anders
vermeld luiden alle vermelde bedragen in euro's.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Overige vorderingen en schulden
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid zijn hierop in mindering
gebracht.
Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten
Voor de exploitatie is het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in dat het jaar waarin de
prestaties zijn verricht bepalend is voor de toerekening van de baten en lasten aan het betreffende jaar,
onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid in het verslagjaar. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

