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Balans per
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

3l december20ï3

31 december2014

€

€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Moffende activa
Vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen

0
0

r8.856

9.013
9.013

18.856

9.013

Totaal activaziide

PASSTVA

Eigen vermogen
StichtingsverÍnogen
Toevoeging boekjaar

9.013

0

9.843

9.013
18.856

9.013

Voorzieningen

0

0

KoÉlopende schulden

0

0

Totaal nassivaziide

9.013
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Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op
historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen
worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aflrek
van afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur.

Financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Effecten worden
gewaardeerd tegen verkrij gingsprij s of lagere marktwaarde.
Voorzieningen
De voorziening voor in eigen beheer gehouden pensioenverplichtipgen wordt gewaardeerd op
contante waarde volgens actuariele grondslagen. Daar waar in het verleden de voorziening lineair
is opgebouwd, vindt slechts opbouw plaats voor zover de actuariele berekening het bedrag van de
lineaire opbouw overtreft.
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Jaarrekening

Staat van baten en lasten per:
2013

2014
€,

€

€

€

Ontvangsten:
Donaties
Ov. Opbrengsten
Totaal ontvongsten

9.970

9.022

0

0

9.970

9.022

9.922

9.022

Uitgaven:
Personeelskosten
Huisvestingskosten

0

Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten

0

Algemene kosten
totaal kosten

48

0
0
0

Organisatie-resultaat:
rentebaten
rentelasten

2
81

Financieel resultaat

Netto overschot

9.013
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Overige gegevens

Overige informatie
Stichting Rob Foundation is bij notariele akte opgericht op 17 januari2014.
In de voorperiode is reeds vermogen verworven namens de Stichting in oprichting. Dat
verÍnogen is in de vergelijkende cijfers van2014 opgenomen.
Personeel
Gedurende het jaar 2014 waren geen werknemers in dienst.

na b al ans datum
Er zijn met betrekking tot de vermogenspositie van de stichting, geen substantiele
Geb eurte nis s en

gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Inhouding resultaat
Het aan het vermogen toegevoegde deel van het resultaat bedraagt
Vas t s t e I I in g

in2013:

j aar s t ukken

De jaarcijfers2014 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 14

Bathmen, 14 jtni2015
The Rob Foundation

Ondertekening bestuur

De originele balans is ondertekend door alle bestuursleden

juni 2015

€ 9.0i3

