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1.Waarderingsgrondslagen

1.1 Algemeen

1.1.A Activiteiten

De activiteiten Stichting Gale bestaan voornamelijk uit:

Het initiëren, coördineren en stimuleren, alsmede het behartigen van de belangen van een
internationaal netwerk van voorlichters en trainers op het gebied van Lesbian, Gay, Bisexual
en Transgender.

1.1.B De directie

In het boekjaar 2017 werd de directie gevoerd door Dhr. P.Dankmeijer

2.Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raadvoor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Z.Z Materiele vaste Activa

De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek
van lineaire afschrijvingen. De actuele waarde wordt bepaald op grond van taxaties van
deskundigen die om de drie á vijf jaar plaatsvinden.

Machines, installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen

aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur.

Met de op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening
gehouden.



2.3 Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

3. Grondslagen voor bepalingen van het resultaat

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar
zijn.

3.2 Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van

kortingen en exclusief omzetbelasting.

3.3 Kosten

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

3.4 Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. 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 on de
afschrijvingen.

3.5 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoeringen

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de

winst- en verliesrekening, na aftrek van vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van
niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.
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4. Balans per 31 december 2017

Activa

31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa

Computer c 1 c 1

Software/ Website It 1 11 1

€ 2 c 2

Financiële vaste activa
Overige vorderingen € 0 € 9.638

€ 0 € 9.638

Vlottende activa

Debiteuren € 35.495 € 62.537

Omzetbelasting 11 7.018 11 0

Rek. Crt. EduDivers ti 0 0

Overlopende activa 0 Il 0

€ 42.513 € 62.537

Liquide middelen
ING 4705891 € 36.076 € 11.092

ING 4705891 Zkl. Spaarrekening tt 112.000 11 0

€ 148.076 € 11.092

€ 190.591 € 83.269
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Passiva

31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen € 6.565 € 5.496

€ 6.565 € 5.496

Kortlopende schulden
Crediteu ren € 21.557 € 19.188

Voorschotten subsidies ti 112.009 ti 0

Omzetbelasting ft 0 I( 3.247
Loon belasting Ii 0 Ii 4.878

Overlopende posten 11 858 11 858
Rek. Crt. ElS u 49.602 49.602

€ 184.026 € 77.773

€ 190.591 € 83.269
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S. Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

Opbrengst projecten € 122.413 € 145.222
Kosten van de opbrengst projecten If 12.379 ({ 17.375
Som der exploitatiebaten € 110.034 € 127.847

Bedrijfskosten;
Lonen € 64.625 € 64.393
Pensioen lasten ti 13.061 " 10.866

Projectkosten ({ 4.925 " 12.062
Overheadkosten " 26.998 ti 10.405

Afschrijvi ngskosten ti 0 ti 0
Som der exploitatielasten € 109.609 € 97.726

Exploitatieresultaat € 425 € 30.121

Bijzonder baten/lasten
Bijzondere baten € 644 € 8
Bijzondere lasten 0 71.598

€ 644 € 71.590

Resultaat c 1.069 € 41.469 -1-



6. Toelichting op de balans 2017

Activa

Computer
Boekwaarde per 31 december 2016

Afschrijving 2017

Boekwaarde per 31 december 2017

€

€

€ 1
1

o
1

De overige genoemde posten op de balans hebben naar ons inzien geen verdere toelichting

nodig.
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Projectkosten 2017 2016

Reis- en verblijfskosten € 3.964 € 10.927

Overige projectkosten 11 961 11 1.135

€ 4.925 € 12.062

Overheadkosten

Administratie -advieskosten € 6.197 € 2.160
Bankkosten 158 193
Contributies & abonnementen I( 1.225 I( 28

Directe kosten 11 14.585 11 65
Kantoor-en portokosten 11 160 ft 73

Overige kosten 0 3.729 -t-
Grond en straatlasten kosten 11 0 0

Trainings- en cursuskosten 0 1.710

Reclame en advertentiekosten 11 748 (I 1.919

Huisvestingskasten 11 2.000 /( 0

Secretariaatskosten I( 1.925 (I 7.967

Rente rt 0 " 19
€ 26.998 € 10.405

De overige genoemde posten op de staat van baten en lasten hebben naar ons inzien geen

verdere toelichting nodig.


