
   STICHTING NABI

JAARREKENING 2017



De Stichting NABI is gevestigd in Bleiswijk en is opgericht door middel van een notariële 

akte d.d. 18 november 2016. 

De Stichting heeft als doel: het ondersteunen van organisaties die door de belastingdienst 

zijn toegelaten als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en het verrichten van

al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt 

in hoge mate organisaties te ondersteunen met een protestants christelijke grondslag.

De activiteiten van de Stichting NABI zijn gestart in 2017.

Tot bestuursleden van de stichting zijn bij de oprichtingsakte benoemd:

C.B. Dubois, voorzitter

P.van Dijk, secretaris

J.C. van Dijk, penningmeester

J.W. Wijnolts, lid

De bij oprichting benoemde bestuursleden zijn geheel 2017 lid van het bestuur geweest.

Er zijn in 2017 geen nieuwe bestuursleden benoemd.

Handelsregister Kamer van Koophandel: 67303994

Fiscaal nummer (RSIN): 856921683
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AKTIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vaste aktiva

Materiële vaste aktiva -           -          

Financiële vaste aktiva -           -          

Vlottende aktiva

Vorderingen -           -          

Liquide middelen 1.683       -          

Totaal 1.683       -          

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 1              -          

Bestemmingsreserve 182          -          

Kortlopende schulden

Overige schulden 1.500       -          

 

1.683       -          

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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BATEN 2017 2016

€ €

Periodieke giften 17.500     -          

Incidentele giften 5.590       -          

Totaal baten 23.090     -          

LASTEN

Periodieke giften 13.783     

Incidentele giften 8.480       -          

Kosten beheer en administratie 644          -          

Totaal lasten 22.907     -          

Resultaat 183          -          

Toevoeging aan:

Algemene reserve 1             -          

Bestemmingsreserve 182          -          

183          -          

WINST- EN VERLIESREKENING 2017
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TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering

Materiële vaste aktiva

De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde

veminderd met lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de

geschatte levensduur.

Financiële vaste aktiva

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers.

Leningen u/g

De leningen u/g worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Vorderingen

Deze posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt jaarlijks gemuteerd met het netto-resultaat.

Kortlopende schulden

Deze schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

De baten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten

De lasten zijn genomen in het jaar waarvoor die kosten zijn gemaakt.

Kosten van overhead

De kosten van overhead bedroegen € 644,00 ofwel 2,8% van de baten
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