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Balans Stichting Hart voor Hongarije

ACTIVA € € € €

Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Belastingen 0 0
Overige vorderingen 0 0

Liquide middelen
Bestuursrekening NL45.ABNA.0574.1232.53 5.517 8.268
Spaarrekening NL23.ABNA.0444.5965.42 5.000 4.009

10.517 12.277

€ € € €
PASSIVA
Stichtingsvermogen 10.014 12.277

Kortlopende schulden
Crediteuren 0 0
Belastingen 0 0
Overige schulden 503 0

10.517 12.277

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016



Staat van baten en lasten Stichting Hart voor Hongarije

€ € € €

Opbrengsten 10.240 24.001

Kosten
Evangelisatiekosten 440 556
Kinderbijbels 0 0
Bezoekkosten Hongarije 2.461 5.174
Inkopen acties 7.824 12.554
Studieproject 1.130 1.796
Algemene kosten 540 350

12.395 20.430

Resultaat uit activiteiten -2.155 3.571

Financiele baten en lasten 109 134

Resultaat -2.263 3.437

2017 2016



Grondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De grondslagen zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzgd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijk 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde,  onder aftrek van 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften
van derden.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten 
worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Deze resultaten worden 
verrekend via het stichtingskapitaal.



Begroting Stichting  Hart voor Hongarije

€ € € €

Opbrengsten 12.000 15.000

Kosten
Evangelisatiekosten 2.000 2.000
Kinderbijbels 450 450
Bezoekkosten Hongarije 3.000 5.000
Inkopen acties 3.200 3.200
Studieproject 2.000 2.750
Algemene kosten 750 750

11.400 14.150

Resultaat uit activiteiten 600 850

Financiele baten en lasten 150 150

Resultaat 450 700

2018 2019



Bestuurszaken Stichting Hart voor Hongarije

Bestuur
Per 31-12-2017 is het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. A.L. Hamoen voorzitter
Mevr. L.M. Verwest secretaris
Dhr. S.C. Moelijker penningmeester

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 5118 9860.

De stichting is sinds 29 oktober 2010 benoemd als ANBI door de Belastingdienst.

RSIN: 82.3134.969

Resultaatbestemming
Het resultaat van de Stichting Hart voor Hongarije over het boekjaar 2017 is groot
-/- € 2,263. Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: onttrekken aan het
stichtingskapitaal.

Vaststelling
Deze jaarrekening is in de bestuursvergadering door het bestuur vastgesteld, waarbij de
penningmeester decharge is verleend.

Plaats:

Datum:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester


