
(bijlage 2)Financieel verslag over 2012 
 
Algemene toelichting: 
 
Vergelijking met het vorig jaar: 
 
De gehanteerde grondslagen van waardering  en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 
- Grondslagen voor waardering van activa en passiva: 
 
Materiële vaste activa: 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met 
afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening 
houdende met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen betreffen een vast percentage van 
de aanschaffingswaarde. 
 
Vorderingen en schulden: 
De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor debiteuren 
wordt indien noodzakelijk op basis van individuele beoordeling van posten een voorziening 
voor oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Liquide middelen: 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
- Grondslagen voor resultaatbepaling: 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met 
in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun 
oorsprong vinden in het boekjaar worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Financiële baten en lasten: 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- 
opbrengsten en -lasten van bank- en spaartegoeden. 



 
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)      
          
Aktiva 31-12-2012 31-12-2011 
          
Materiële vaste aktiva         
          
 Garages € 6.000   € 6.000   
 Computers en inventaris € 725   € 768   
 Bussen € 73.766   € 52.904   
    € 80.491   € 59.672 
          
Vlottende aktiva         
          
Vorderingen         
 Debiteuren € 6.231   € 2.254   
 Te ontvangen BTW € 8.252   €    
 Vooruitbetaalde premie verzekering € 2.364   € 2.625   
 Nog te vorderen € 17.586   € 2.043   
    € 34.434   € 6.923 
          
          
          
          
Liquide middelen         
          
 Spaartegoeden (Telerekening) € 46.776   € 44.000   
 Deposito € 103.165   € 100.000   
 Deposito MKB Brandstof € 600   € 600   
 Rekening courant € 11.135   € 3.978   
 Kas (incl. bussen) € 450   € 450   
    € 162.126   € 149.028 
          
          
Totaal aktiva   € 277.051   € 215.622 
          



 
Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)      
          
Passiva 31-12-2012 31-12-2011 
          
Eigen vermogen         
          
Algemene reserve € 210.718   € 204.544   
              
    € 210.718   € 204.544 
          
Kortlopende schulden         
          
          
 Crediteuren € 59.375   € 1.798   
 Vooruit ontvangen bedragen € 6.957   € 8.971   
 Nog te betalen kosten €    €    
 Nog af te dragen BTW €     € 310   
    € 66.332   € 11.078 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
              
          
          
Totaal passiva   € 277.051   € 215.622 
          



 
Staat van baten en lasten 2012         
          
Baten 2012 2011 
          
Knipkaarten € 21.283   € 22.071   
Vervoer op rekening € 16.257   € 14.455   
Contant € 485   € 702   
Reclame € 9.297   € 11.418   
Boekwinst verkoop bus III/II € 4.441   € 3.361   
Donaties € 2.800   € 300   
    € 54.563   € 52.307 
          
          
Lasten         
Autokosten:         
 brandstof € 11.729   € 12.266   
 onderhoud € 6.051   € 4.387   
 schade e/r € 4.050   € 645   
 diverse autokosten € 1.692   € 1.736   
 verzekering € 5.509   € 6.173   
 kosten voor afschrijving € 29.031   € 25.207   
 afschrijving € 15.327   € 18.891   
    € 44.358   € 44.098 
          
Overige         
 algemene kosten € 6.508   € 7.848   
 huisvestingskosten € 1.143   € 1.122   
 kosten garage's € 278   € 2.105   
    € 7.929   € 11.074 
          
Som der bedrijfskosten   € 52.287   € 55.172 
          
Bedrijfsresultaat   € 2.276   € -2.866 
          
Financiële baten   € 3.898   € 2.143 
          
Resultaat   € 6.174   € -723 
          
 
 


