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Balans

Balans

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

561

1.148

561

1.148

13.629

16.397

2.172

5.230

11.457

11.167

Activa

14.190

17.545

Eigen vermogen

14.226

16.970

Liquide middelen

Kortlopende schulden
Passiva

-35

575

14.190

17.545
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening
2018
Subsidies en donaties

10.973

Projectkosten

6.143

Brutomarge

4.830

Totaal kosten

7.574

Afschrijvingen
Huisvestingskosten

587
1.522

Verkoopkosten

399

Kantoorkosten

1.184

Organisatiekosten

2.570

Algemene kosten
Resultaat na belasting

1.312
-2.744
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten
Meredia levert haar bijdrage aan de maatschappij door:het verzorgen van gastlessen op
scholen waarbij ook ouders betrokken worden,het organiseren van kleinschalige activiteiten,
zoals samen muziek maken, koken en eten met elkaar en toneelspel. Hierbij is het
uitgangspunt het op een laagdrempelige manier leren van elkaar door open te staan voor
elkaar,het organiseren van bijeenkomsten met en voor organisaties en personen die zich
inzetten voor onze multiculturele samenleving, om zo gezamenlijke doelen te stellen en
mogelijkheden te zoeken om deze te bereiken.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde fiscale grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden
weergegeven in euro’s.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste
stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of
voortbrengingskosten plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwacht toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij
fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en
worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend
met een restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Afschrijving op gebouwen vindt plaats tot de bodemwaarde, voor gebouwen in eigen
gebruik is dat 50% van de WOZ waarde, op andere gebouwen is dat 100% van de WOZ
waarde.
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Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs- en of
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Grondslagen van vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders
vermeld is hebben de vorderingen een looptijd korter dan een jaar.

Grondslagen van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.

Grondslagen van 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 waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op
historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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

Grondslagen van afschrijvingen
Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste
activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de
beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen,
beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over
terreinen wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en
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materiële vaste activa worden onder de post afschrijvingen opgenomen. Bij de
resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat
boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve. Op aanschaffings- of
voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen die in
het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig
afgeschreven.
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Toelichting op de balans

Overlopende passiva

Overlopende passiva
Overige vooruitontvangen bedragen

31-12-2018

31-12-2017

0

575

0

575
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