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"Stichting Help de Hudson"

Rotterdam

Balans per 31 december 2014

(vóór resultaatbestemming)

31.12.2014 31.12.2013

€ €

Actief

Vaste activa

Materiële vaste activa 10.000 10.000

Vlottende activa

Voorraden 30 38

Overige vorderingen en overlopende activa 2.311 2.489

Omzetbelasting 0 541

Liquide middelen 59.761 55.530

62.102 58.598

72.102 68.598

Passief

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 7.736 12.769

Resultaat -324 -5.033

7.412 7.736

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud 64.314 60.814

Kortlopende schulden 

Overige schulden  en overlopende passiva 203 48

Omzetbelasting 173 0

376 48

72.102 68.598
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"Stichting Help de Hudson"

Rotterdam

Winst- en verliesrekening over 2014

2014 2013

€ €

Bedrijfsopbrengsten

Donaties en sponsoropbrengsten

Fondsen en instellingen 4.300 5.000

Donateurs, particulieren 4.763 4.052

Overige donaties 610 675

Overige opbrengsten

Opbrengst verkoop boeken 0 19

Opbrengsten verkoop overig 298 136

Opbrengst kaartverkoop museum 632 736

Recepties e.d. 1.750 1.843

Overige baten 2.977 636

15.330 13.097

Bedrijfskosten
Operationele kosten Hudson 2.091 5.828

Dotatie voorziening voor groot onderhoud 3.500 3.500

Verzekeringskosten 4.916 4.747

Beheerkosten 1.713 1.415

Promotiemateriaal 88 7

Kosten vrijwilligers 3.750 3.215

16.058 18.712

Bedrijfsresultaat -728 -5.615

Financiële baten - bankrente 404 582

Resultaat -324 -5.033
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"Stichting Help de Hudson"

Rotterdam

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden hierna weergegeven.

Deze grondslagen zijn gedurende het huidige en de voorgaande jaren consistent toegepast.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire

afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische

levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte

restwaarde. De geschatte economische levensduur van de materiële vaste activa is 10 jaar.

Uitgaven voor belangrijke verbeteringen in het kader van restauratiewerkzaamheden aan

de Hudson worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. Kosten van

minder belangrijke verbeteringen en kosten van onderhoud en inrichting worden direct ten laste

van het resultaat gebracht. 

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde.

De voorraad bestaat uit boeken bestemd voor de verkoop.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor materiële vaste activa wordt (met ingang van 2007) een voorziening voor groot onderhoud

gevormd. Deze voorziening heeft betrekking op de dokbeurt (eens per 10 jaar) en de renovatie

van het dek en hekwerk (eens per 25 jaar). De dokbeurt is uitgevoerd in 2012 en de renovatie

van het dek en hekwerk staat gepland voor 2015.

Resultaatbepaling

Donaties zonder een voorbestemd doel worden in de winst- en verliesrekening verwerkt op

het moment van ontvangst van de betaling, tenzij het donaties betreft die op basis van een

toezegging samenhangen met de in de periode ontvangen donaties.

Donaties met een voorbestemd doel worden in de winst- en verliesrekening verantwoord in de

periode waarin de gerelateerde kosten worden gemaakt.

Bepaalde donaties in natura worden "om niet" ter beschikking aan de stichting gesteld, welke

niet in de jaarrekening zijn verwerkt.

Overige baten en lasten van de stichting worden in de winst- en verliesrekening verantwoord

in de periode waarop zij betrekking hebben.

11


