Stichting OpenDoor
gevestigd te Roosendaal

Balans per 31 december 2017
ACTIEF

PASSIEF

(in euro's)
31 december 2017
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31 december 2016

99.805
726
253.413
163.413

3.749
195.189
316.616

517.357

515.554

31 december 2017
Eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 december 2016

280.479
236.878

187.633
327.921

517.357

515.554

Winst-en-verliesrekening 2017
(in euro's)
Opbrengsten
Activiteit gerelateerde kosten
Opbrengsten -/- activiteit gerelateerde kosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belasting
Belastingen
Resultaat na belasting

2017

2016

1.183.780
(858.737)

834.440
(489.740)

325.043
(209.174)

344.700
(126.136)

115.869

218.564

(131)

(9.101)

115.738
(22.892)

209.463
(42.432)

92.846

167.031

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving
Rechtsvorm en activiteiten
De organisatie is als stichting opgericht en verricht met name activiteiten op het gebied van:
De stichting beoogt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te functioneren en heeft ten doel jeugdhulpverlening aan vastgelopen jongeren door bemiddeling en maatschappelijke
reïntegratie, op het gebied van zorg, onderwijs, juridische en sociale zaken en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door op zoveel mogelijk individuele basis jongeren te begeleiden en voorts met alle wettige middelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vast activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur (maximaal 10 jaren).
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaardheid. De looptijd van de vorderingen en
overlopende activa is korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde diensten, alsmede ontvangen donaties en subsidies.
Directe lasten
Onder lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten van goederen en diensten tegen inkoopwaarde.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte
economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

