'Verkorte balans' en 'beperkte toelichting' van:
Historische Kring Doornenburg
Boekjaar 2013

VERKORTE BALANS per 31 december 2013

Activa

Inventaris
Vorderingen
Bank
Kas

Passiva
2013
€

2012
€

565,00

545,00

0,00

0,00

6.256,08

6.545,90

56,67

56,67

6.877,75

7.147,57

Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2013
€

2012
€

7.147,57

6.361,05

-312,32

786,52

0,00

0,00

42,50

0,00

6.877,75

7.147,57

BEPERKTE TOELICHTING op de balans per 31 december 2013
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De Historische Kring vermeldt met ingang van 2013 op de balans ook de waarde van de
inventaris. Deze bestaat uit ‘gereed-product’ (voor verkoop bedoelde producten zoals
Herauten, Dvd’s, etc.) en ‘overig-bezit’. De waarde van het ‘gereed-product’ betreft de
inkoopwaarde. De waarde van het ‘overig-bezit’ betreft de executiewaarde en wordt ‘Pro
Memorie’ vermeld. Om een financieel vergelijk van boekjaar 2013 met 2012 te kunnen
maken, is in dit onderhavig verslag (2013) de waarde van de inventaris van 2012 ook aan
het eigen vermogen van 2012 toegevoegd.
TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE BALANSPOSTEN
Eigen vermogen
Het eigen vermogen volgt de registratie methodiek van een Kapitaalrekening. Aldus
bestaat het eigen vermogen van 2013 uit het eigen vermogen van 2012 vermeerderd
met de in 2012 gerealiseerde algemene reserve.
Kortlopende schulden
Er is door een boekingsfout in 2013 op de rekening-courant van de Historische Kring
een bedrag van € 42,50 gestort dat in 2013 nog niet kon worden terugbetaald.
Vaste Activa
De vaste activa bestaat uit de waarde van de inventaris.
Algemene reserve
De algemene reserve is per boekjaar gelijk aan gerealiseerde winst of verlies.
OVERIGE TOELICHTINGEN
De Historische Kring Doornenburg is een onderafdeling van De Schutterij Gijsbrecht
van Aemstel van Doornenburg en Honderd-Morgen (KvK 40144739), valt onder haar
auspiciën en is geen eigen ‘rechtspersoon’. De boekhouding van de Historische Kring
Doornenburg wordt gevoerd conform criteria van de Kamer van Koophandel voor
'bedrijfsklasse klein'. De bankrekening van de Historische Kring betreft een
bedrijfsrekening bij de Rabobank-Lingewaard en staat onder beheer van de Schutterij.
De Historische Kring heeft geen werknemers.
Voorzitter : R.F.A. Aleven

Penningmeester : H.N. Bronkhorst

Op 25 november 2014 gecontroleerd en geaccordeerd door de kascommissie bestaande uit de
heren L.A.F.M. Geurts en P.A.G.M. Goris.
De rekening is ‘vastgesteld en goedgekeurd’ in de Algemene Vergadering van Leden, gehouden
op 9 december 2014.

