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Stichting No Limits

BALANS 31 DECEMBER

in euro's na winstbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 609.280           14.476             

609.280           14.476             

Vlottende activa

Vorderingen 6.007                2.500                

Belastingen, sociale verzekeringen -                        1.250                

Overlopende activa 232.058           -                        

Liquide middelen 190.752           99.015             

428.817           102.765           

Balanstotaal 1.038.097        117.241           

PASSIVA

Eigen Vermogen 36.065             53.393             

Langlopende schulden

Leningen o/g 925.000           -                        

Kortlopende schulden 77.032             63.848             

1.038.097        117.241           

Balanstotaal 1.038.097        117.241           

-                        -                        

-                        

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting No Limits

WINST- EN VERLIESREKENING

in euro's na winstbestemming

2019 2018

Omzet 58.894             -                    

Semi-vaste kosten

Personeelskosten 158.572           35.589             

Afschrijvingen 48.988             -                    

Overige bedrijfskosten 168.427           11.018             

375.987           46.607             

Bedrijfsresultaat -317.093 -46.607

Rentelasten 971                   -                    

Baten en lasten 7.164                

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

voor belastingen en donaties -325.228 46.607-             

Donaties 307.900           100.000           

Belastingen -                    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

na belastingen -17.328 53.393
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Stichting No Limits

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende  afschrijvingen, 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op grond en levende have wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:

Grond 0%

Gebouwen 10%

Overige bedrijfsmiddelen 5%-10%

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

De kortlopende vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de

verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente

gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als intrestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waard. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatsbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar

toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet, waaronder begrepen de direct met de inkoop verband houdende kosten, worden

gewaardeerd tegen de uitgaafprijs.

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
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Overige bedrijfslasten

De bedrijfslasten worden opgenomen tegen historische kosten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting No Limits

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

Balans per 31 december

in euro's na winstbestemming

2019 2018

AKTIVA

Bedrijfs/

Materiële vaste activa Gebouwen

Bedrijfs-      

middelen/ 

inventaris

Boekwaarde per 1 januari 3.450                11.026             14.476             14.476             

Investeringen 463.906           179.886           643.792           

-                    

Afschrijvingen 30.967-             18.021-             48.988-             -                    

Boekwaarde per 31 december 436.389           172.891           609.280           14.476             

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren 6.007                2.500                

Overige vorderingen 232.058           -                    

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, 238.065           3.750                

Liquide middelen

Banktegoeden 190.752           99.015             

Overige liquide middelen -                    -                    

190.752           99.015             

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Storting i.v.m.oprichting 53.393             -                    

Resultaat boekjaar 17.328-             53.393             

Balans per 31 december 36.065 53.393             

Totaal eigen vermogen per 31 december 36.065 53.393

Langlopende schulden
Lening o/g 925.000           -                    

Betreft een leningdeel van € 925.000 verstrekt door de CDR Vastgoed B.V. Het rentepercentage bedraagt 3-maands Euribor + 75 punten

en zal achteraf per kwartaal worden afgerekend. Er zijn geen aflossingsverplichtingen afgesproken.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskr. 21.888             26.382             

Omzet belasting 148                   -                    

Overlopende passiva 51.193             37.466             

Overlopende schulden 3.803                -                    

77.032             63.848             

Stichting No Limits
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TOELICHTING OP DE WINST- en VERLIESREKENING OVER 2019

Winst- en verliesrekening in Euro's na winstbestemming

2019 2018

Omzet lessen 47.187             

Omzet horeca 2.462                

Omzet verhuur 4.800                

Omzet overige 4.445                

-                    

Omzet 58.894             -                    

Lonen en salarissen 133.217           35.589             

Sociale lasten incl. pensioenlasten 24.760             

Ov. Personeelskosten 595                   -                    

158.572           35.589             

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 48.988             -                    

48.988             -                    

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 17.677             1.979                

Kosten horeca 5.533                -                    

Kosten paard 33.511             3.922                

Kantoorkosten 17.425             50                     

Kleine inventaris 23.617             2.366                

Overige bedrijfskosten 70.664             2.701                

168.427           11.018             

Gemideld aantal medewerkers

Gedurende de verslagperiode waren er gemiddeld 5 (2018: 1) medewerkers in dienst.
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