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Balans per 31 december 2017  
(na saldobestemming) 

   31-12-2017   31-12-2016  

  € € € € 

Activa 

Vaste activa  
    

Immateriële vaste activa      

Website    2.274    -  

      

Materiële vaste activa      

Inventarissen    6.498    9.753  

      

Vlottende activa  
    

Vorderingen      

Handelsdebiteuren   5.318    3.538   
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

 

 979    -   
Overige vorderingen en 

overlopende activa 

 

 30.417    38.790   

 
 

  36.714    42.328  

      

Liquide middelen    39.308    36.616  

 

        

    84.794    88.697  
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   31-12-2017   31-12-2016  

  € € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 

(bestemmingsreserves) 

 

    

Bestemmingsreserves    23.108    15.961  

      

Langlopende schulden  
    

Leningen deelnemende 

organisaties 

 

  36.000    36.000  

      

Kortlopende schulden  
    

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

 

 -    10.092   
Overige schulden en overlopende 

passiva 

 

 25.686    26.644   

  
  25.686    36.736  

 

        

    84.794    88.697  
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Staat van baten en lasten over 2017  

 

 
Realisatie 

2017 

Budget 

2017 

Realisatie 

2016 

  € € € 

Baten 

 

   

Bijdragen deelnemende organisaties   340.008   312.091   328.862  

Financiële baten   51   -   387  

   340.059   312.091   329.249  

Lasten  
   

Lonen en salarissen   200.623   175.088   197.631  

Sociale lasten en pensioenlasten   49.091   51.618   48.319  

Overige personeelskosten   11.982   15.328   15.099  

Afschrijvingen immateriële vaste activa   359   -   2.397  

Afschrijvingen materiële vaste activa   3.255   2.000   -  

Huisvestingskosten   39.521   43.150   42.201  

Beheerskosten   24.032   22.707   26.697  

Bestuurskosten   4.049   3.200   2.295  

Overige baten en lasten   -9.989   -7.000   -21.756  

Som der lasten   322.923   306.091   312.883  

Saldo van baten en lasten   17.136   6.000   16.366  

 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Bestemmingsreserve continuïteit 2017  -    8.366  

Bestemmingsreserve investeringen  6.000    8.000  

Bestemmingsreserve continuïteit 2018  11.136    -  

 

 17.136    16.366  

 

De dotatie aan de bestemmingsreserve investeringen is conform begroting. 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op 

Stationsweg 6-B, 3862 CG te Nijkerk en is ingeschreven bij het handelsregister onder 

nummer 32073762. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving 640. 

 

Activa en verplichtingen 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. 

Grondslagen  

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is 

het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht 

op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de 

deelnemende organisaties. De bestemmingsreserves dienen besteed te worden 

overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Baten 

Bijdragen deelnemende organisaties 

Op basis van de afgenomen uren vermenigvuldigd met een jaarlijks vastgesteld uurtarief 

betalen de deelnemende organisaties een jaarlijkse bijdrage. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. 

 

 


