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Balans per 31 december 2016 

          
(voor bestemming saldo baten 
en lasten)          
     31.12.2016    31.12.2015 
     €    € 
          
Actief          
          

Vaste activa          
          
Materiële vaste activa   128    128   
     128    128 
Vlottende activa          
          
Vorderingen en overlopende          
activa   1.214    1.214   
Liquide middelen   38.135    50.322   
     39.349    51.536 
          
          
          
     39.477    51.664 
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(voor bestemming saldo baten en 
lasten)          
     31.12.2016    31.12.2015 
     €    € 
          
Passief          
          
Eigen vermogen          
          
Overige reserves   48.164    38.598   
Resultaat boekjaar   -10.187    9.566   
     37.977    48.164 
          
Kortlopende schulden en          
overlopende passiva   1.500    3.500   
     1.500    3.500 
          
          
          
          
          
     39.477    51.664 
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Staat van baten en lasten over 2016 

    2016  Begroting    2015 
    €  €    € 
           
Baten    11.480  12.676    35.321 
           
Vrijwilligerskosten  4.148    4.030  3.728   
Huisvestingskosten  9.374    8.700  5.399   
Organisatiekosten  8.145    6.935  11.820   
Kosten public relations  -    1.000  158   
Reünie  -    -  4.500   
Som der lasten    21.667  20.665    25.605 
           
Saldo voor financiële baten en 
lasten    -10.187  -7.989    9.716 
           
Financiële baten en lasten    -  –    150 
           
Saldo staat van baten en 
lasten    -10.187  -7.989    9.866 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Rechtswinkel Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan 
voornamelijk uit het kosteloos verlenen van rechtskundig advies. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten vinden 
plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

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

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 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt 
niet afgeschreven.  

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid. Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard 
een looptijd hebben van niet langer dan een jaar. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Exploitatiesubsidies 

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin 
de opbrengsten zijn gederfd. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  

Materiële vaste activa 

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa bedragen 20%. 

 
   2016  2015 
 €  € 
    
Stand per 1 januari    
Aanschaffingswaarde 9.325  9.325 
Cumulatieve afschrijvingen -9.197  -9.197 
Boekwaarde per 1 januari 128  128 
    
Mutaties 2015    
Afschrijvingen -  - 
    
Aanschaffingswaarde 9.325  9.325 
Cumulatieve afschrijvingen -9.197  -9.197 
Boekwaarde per 31 december 128  128 

Vorderingen en overlopende activa 

 
 31 dec 2016  31 dec 2015 
 €  € 
    
Waarborg huur 1.214  1.214 
 1.214  1.214 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Eigen vermogen 

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

                               2016 
 €  
  
Stand per 1 januari 48.164 
Voorstel bestemming saldo van baten en lasten -10.187 
Stand per 31 december  37.977 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
 2016  2015 
 €  € 
    
Te besteden subsidiebijdrage AKD -  - 
Overige te betalen kosten -  2.000 
Accountantskosten 1.500  1.500 
 1.500  3.500 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de bedrijfsruimte waar de stichting is 
gevestigd. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 7.200. Het contract is jaarlijks opzegbaar. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

Baten 

De baten over 2016 van de stichting zijn ten opzichte van het vorige jaar gedaald met rond 67%. 

 

 2016  2015 
 €  € 
    
Gemeente Rotterdam -  15.500 
Raad voor de Rechtsbijstand 9.076  9.076 
AKD Sponsorbijdrage -  7.500 
Huuropbrengsten 2.404  3.245 
 11.480  35.321 

 

Lasten 
 2016  2015 
 €  € 
    
Vrijwilligerskosten 4.148  3.728 
Huisvestingskosten 9.374  5.399 
Organisatiekosten 8.145  11.820 
Kosten public relations -  158 
Kosten reünie -  4.500 
 21.667  25.605 
 
 

In 2016 is geconstateerd dat de stichting door een misverstand met verhuurder niet belast is voor 
de huur van de bedrijfsruimte. In 2016 is dit gecorrigeerd, waardoor de stichting met 
terugwerkende kracht de huur heeft voldaan. De huisvestingskosten zijn derhalve voor een bedrag 
van € 7.200 eenmalig negatief beïnvloed.  
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Financiële baten en lasten 
       2016  2015 
       €  € 
          
 
Rentebaten  

 
 
  

 
  

 
  

- 
  

150 
       -  150 

Ondertekening van de jaarrekening 

Rotterdam, 25 april 2017 

Namens het bestuur: 

 

 

S.P.S. Haricharan, voorzitter 
 

 

L.M. Hendriks, penningmeester 
 

 

L.E.M. Roelofs, penningmeester 

  

 


