
Stichting (Z)onder Dak 

Balans  
31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Immateriele vaste activa
Filmrechten 30 25 Vermogen 5650 2058
Vaste activa Kortlopende schulden
Bestelauto 0 1500 Nog te betalen bedragen 401 461
Vlottende activa
Vorderingen 0 0
Liquide middelen 6021 994

6051 2519 6051 2519

Staat van baten en lasten 2015
2015 2014 2015 2014

Donaties 11921 11120 Projecten 14306 7070
Donaties club van 1000 12300 0 Directe ondersteuning 1541 222
Overige opbrengsten 2109 0 15847 7292

Kantoormaterialen 624 101
Internetkosten 149 444
Bankkosten 97 236
Diverse kosten 145 367
Autokosten 1376 5040
Vrijwilligersvergoedingen 3000 0

5391 6188
Resultaat 5092 -2360

26330 11120 26330 11120



Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van financiele verslaggeving.
ACTIVITEITEN
De activiteiten van Stichting (Z)onder Dak, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit
De stichting heeft ten doel het verwerven van financiele en andere middelen om instellingen en natuurlijke 
personen te ondersteunen in de begeleiding, opvang en verzorging van dak- en thuislozen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Dommelstraat 7a te Eindhoven.
VALUTA
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
ALGEMEEN
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde
VORDERINGEN
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij ander vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De bepaling voor het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.
BATEN
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de 
staat van baten en lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet zijn besteed, worden de 
nog niet bestede gelden verwerkt in de betreffende bestemmingsreserve(s).
Onder baten worden ook verstaan rentebaten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
BEHEERSLASTEN
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.


