
Jaarrekening Stichting MVS Media Amsterdam 2015

Balans 
31 December 2015 31 December 2014

Activa € € € €

Apparatuur/bandmateriaal 0 358
Debiteuren 250
Bank 415 83
Kapitaalrekening
Borg

665 441

Passiva

Eigen Vermogen 405 -527
Crediteuren 260 968

665 441



Winst- en Verliesrekening
31 December 2015 31 December 2014
€ € € €

Opbrengsten
Donaties 1,560 1,689
Vrijwilligersbijdragen 700
Overige Opbrengsten 750 600
Rentebaten Kapitaalrekening

0 3,010 0 2,289

Uitgaven
Uitzendkosten Radio + TV 1,605 2,015
Bankkosten 115 130
Afschrijving Inventaris 358 358

2,078 0 2,503 0

Resultaat 932 -214

Mutatie Eigen Vermogen: 932

Verschil: 0

Toelichting op de balans

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Apparatuur/bandmateriaal

gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Deze materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de originele verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 



Debiteuren

Bank

Crediteuren
Deze verplichtingen worden gewaardeerd op de nominale waarde.   

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, 
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Opbrengsten
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze ontvangen zijn.
De overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de onderliggende diensten door MVS verricht zijn. 

Uitgaven
Uitgaven worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafngswaarde, 
op basis van de verwachte economische levensduur, en rekening houdend met de eventuele restwaarde. 

Deze vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Deze word gewaardeerd tegen nominale waarde, eea cf het eindejaarssaldo zoals verstrekt door de bank.
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