BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Activa
2017
__________________
€
€

2016
__________________
€
€

681.185

655.690

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

6.107
47.694
160.964
-----------

Totaal activa

4.842
49.163
176.299
----------214.765

230.304

----------895.950
=======

----------885.994
=======

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Onderhoudsfonds

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

Totaal passiva

543.760
301.756
50.000
-----------

523.250
301.756
50.000
----------895.516

885.562

434

432

----------895.950
=======

----------885.994
=======

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

Opbrengst exploitatie molen
Opbrengst activiteiten
Overige opbrengsten

2017
__________________
€
€

2016
__________________
€
€

19.830
7.360
15.738
------------

18.976
8.657
18.872
------------

Som der baten
Exploitatiekosten
Kosten activiteiten vrijwilligers
Kosten instandhouding molen

42.928
3.058
5.671
24.245
------------

46.505
2.942
4.788
28.219
------------

Som der lasten

32.974
------------

35.949
------------

Resultaat

9.954
=======

10.556
=======
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TOELICHTING
TOELICHTING ALGEMEEN
Grondslagen voor waardering
Algemeen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, onder aftrek van jaarlijkse
afschrijvingen van een vast percentage van de aanschafwaarde gebaseerd op de geschatte
economische levensduur.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen. Voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt
een voorziening getroffen.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen worden berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde
levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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