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1.1 Balans  per 31 december 2017 

Activa

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 821 -

Vlottende activa

Onderhanden projecten 2 53.052 -

Vorderingen

Handelsdebiteuren 3 14.098 3.617
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4 
1.460 15.072

Overige vorderingen en overlopende
activa

5 
20.728 46.949

36.286 65.638

Liquide middelen 6 16.572 16.505

Totaal activazijde 106.731 82.143
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Passiva

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Stichtingsvermogen 7 

Stichtingsvermogen -18.583 -13.859

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

8 
89.291 76.321

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

9 
697 3.397

Overige schulden en overlopende
passiva

10 
35.326 16.284

125.314 96.002

Totaal passivazijde 106.731 82.143
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1.2 Staat van baten en lasten over 2017 

2017 2016
€ € € €

Opbrengsten 11 156.275 445.280
Directe lasten 12 -54.708 -365.136

Brutowinst 101.567 80.144

Personeelskosten 13 84.988 44.199
Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 14 -
Overige lasten 15 21.289 27.789

Som der bedrijfslasten 106.291 71.988

Resultaat -4.724 8.156
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Happy Motion is feitelijk gevestigd op Kalfjeslaan 19, 1181 BN te Amstelveen en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 57701210.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Happy Motion bestaan voornamelijk uit het op een positieve manier omgaan
met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds kwetsbare groepen
en anderzijds duurzaamheidsprojecten en het verrichten van al hetgeen met voorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatieverschaffing over continuïteit

Gelet op de prognoses, resultaten uit fondsenwerving en realisatie van onderhanden projecten die naar
verwachting leiden tot positieve resultaten, is de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan
worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project
betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en
toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden
toegerekend.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Omzetverantwoording

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de opbrengsten geheven belastingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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