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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Rabobank 109.035

Totaal activazijde 109.035

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 109.035

109.035     

Totaal passivazijde 109.035

31 december 2018

31 december 2018
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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018

€

Bijdragen 109.040

Baten 109.040

Bruto exploitatieresultaat 109.040

Exploitatieresultaat 109.040

Rentelasten en soortgelijke kosten -5

Som der financiële baten en lasten -5

Resultaat 109.035

Resultaat 109.035

Bestemming resultaat:

Overige reserve 109.035

109.035
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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

De activiteiten van Stichting Windfonds Krammer, statutair gevestigd te Bruinisse, bestaan voornamelijk uit:

Het bevorderen van projecten op het gebied van welzijn, cultuur en duurzaamheid en al wat hiermee

verband houdt en daartoe bevordelijk is in de breedste zin van het woord.

Stichting Windfonds Krammer, statutair gevestigd te Bruinisse is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 72156740.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Krammersluis 1 te Bruinisse.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Windfonds Krammer zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.
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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Begroting

Onder baten wordt verstaan de bedragen van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, van het

Windfonds Krammer, Wisse Wind B.V. en mogelijke andere partijen ,voor het ondersteunen van projecten

in het kader van den doelstelling van de stichting.

Voor 2018 kon er nog geen richtinggevende begroting voor de exploitatie worden opgemaakt. Derhalve zijn

er in de staat van baten en lasten en de toelichting geen vergelijkende begrote cijfers opgenomen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de Baten en de kosten en andere lasten over het jaar.

De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd

 - 5 -



Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rekening courant bank 109.035
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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves

Stand per 1 januari -

Bestemming resultaat boekjaar 109.035

Stand per 31 december 109.035

De reserve kan alleen worden aangewend voor het bijdragen in de kosten van projecten welke passen in de

doelstelling van de stichting.
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Stichting Windfonds Krammer te Bruinisse  

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018

€

Sponsorbijdragen

Bijdrage Wisse Wind BV 9.040

Bijdrage Windfonds Krammer 100.000

109.040

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 5
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