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3.1 Balans per 31 december 2017
Voor resultaatbestemming
31-12-2017

31-12-2016
€
€

-

-

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

1
2

3

193
6.287

442
1.202
6.480

1.644

32.528

70.235

39.008

71.879
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31-12-2017

31-12-2016
€
€

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

4
61.622
-30.651

103.571
-41.949
30.971

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

5

61.622

4.171

1.297

1.017

1.639

2.849

7.321
8.037

10.257

39.008

71.879

Voor het op peil houden en versterken van onze activiteiten blijven de bijdragen van donateurs
en fondsen de komende jaren essentieel. Wij hopen dat wij op hen mogen blijven rekenen.
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017
Begroting
2017
2017
€
Inkomsten

6

73.872

Personeelskosten
Overige personele kosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Reis- en verblijfskosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

8
9
10
11

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Resultaat

12

2016

€

€

65.300

59.421

37.217
29.039
8.199
3.592
7.886
18.716
104.649

127.430

56.931
22.128
3.451
3.269
5.793
10.221
101.793

-30.777

-62.130

-42.372

-

448
-25
423

-62.130

-41.949

126
-

-30.651
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De Stichting heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C.1: 'Kleine organisatieszonder-winststreven', zoals gepubliceerd door de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 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 voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke 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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde (verminderd met
ontvangen subsidies en bijdragen), verminderd met lineair berekende afschrijvingen over de
aanschafwaarde (verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen). In het jaar van aanschaf
wordt naar tijdgelang afgeschreven. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. De algemene
reserve is de reserve waar het bestuur van de Stichting geen specifieke bestemming aan heeft
gegeven.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de omzet en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Opbrengsten
De opbrengst wordt toegerekend aan de periode waar ze betrekking op heeft.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Continuïteit
EAJG heeft in 2017 een aantal extra activiteiten ondernomen en daartoe ook extra
menscapaciteit ingezet om eerste stappen te zetten in de richting van vernieuwing en
verjonging, zoals meer focus op jongeren. Extra fondsen dekten een deel van de kosten
hiervan, maar bewust is ook gebruik gemaakt van het eigen vermogen van EAJG. Dit vooral om
daarmee de basis te leggen voor verdere ingrijpende veranderingen in 2018, die kunnen
uitmonden in de continuïteit van EAJG op langere termijn, gedragen door een groei van de
donatie-inkomsten en extra externe fondsen. Zonder die laatste zal het lastig zijn de
continuïteit van EAJG als organisatie te waarborgen.
Het voor 2018 resterende eigen vermogen, de verwachte donatie-inkomsten en de toezegging
van een extern fonds zijn in ieder geval toereikend om aan de verplichtingen in 2018 te voldoen

