Stichting M.I.L.A.
Balans 2017
31 december 2016

Activa

31 december 2017

Vaste activa

31 december 2016

31 december 2017

lening

€

-

€

1) openstaande rekeningen
2) overige schulden

€
€

1.112,65 €
€

300,00

1) Spaarrekening (reservering)
2) Activa minus schulden

€
€

€
4.515,20 €

300,00
5.675,76

€

5.627,85 €

6.275,76

Passiva
Langlopende schulden

1) Inventaris
2) ICT middelen

€
€

2.000,00 €
2.792,65 €

2.211,18
2.234,12

-

Kortlopende schulden
Liquide middelen

1) Saldo bank
2) Saldo spaarrekening

€
€

835,20 €
€

1.016,46
600,00
Eigen vermogen

Vlottende activa

1) Vorderingen
2) Voorraad
TOTAAL ACTIVA

€

-

€
€

214,00
-

€

5.627,85 €

6.275,76

TOTAAL PASSIVA

Toelichting op de balans2017
ACTIVA
Vaste activa
# 1) In 2017 is voor € 611,18 nieuwe inventaris aangeschaft. Op de inventaris wordt jaarlijks € 400,- afgeschreven.
# 2) De ICTmiddelen worden in vijf jaar afgeschreven.
Liquide middelen
# 1) Hetsaldo op de lopende rekening is toegenomen tot € 1.016,46.
# 2) In 2017 is een spaarrekening geopend waarop maandelijks € 50,- wordt ingelegd.
Vlottende activa
# 1) Per 31/12/2017 staat nog een vordering open voor het mozaiekproject bij de gemeente Lelystad voor een bedrag van € 214,# 2) Voorraad kleding, schoenen, sieraden e.d. in Ons Winkeltje is verkregen d.m.v. schenkingen. Dus voor € 0,00 op de balans.

Passiva
Kortlopende schulden
# 1) Per 31/12/2017 staan geen rekeningen open.
# 2) De Stichting M.I.L.A. verwacht nog enkele reis- en onkostendeclararties over 2017 voor een geraamd bedrag van € 300,-.
Eigen vermogen (ook wel reserves)
# 1) Op de spaarekening is € 600,- gereserveerd voor tegenvallers in projecten of noodzakelijke aanschaffingen.
# 2) activa minus schulden en reservering.
Een overzicht met de waarde van de vaste activa en de afschrijving is als bijlage bij de balans beschikbaar.
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