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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

€

€

20.218
----------------

25.231
---------------

27.506

37.855

25.845

22.012

53.351
----------------

59.867
---------------

82.632
----------------

11.923
---------------

156.201

97.021

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa
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PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

€

€

-135.720
----------------

-160.934
---------------

77.465
127.075
23.334

16.715
148.742
31.208

64.047

61.290

291.921
---------------

257.955
---------------

156.201

97.021

Eigen Vermogen
Reserves
Overige reserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen abonnementen
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

Totaal passiva
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2017
€

Realisatie
2016
€

Baten
Abonnementen KN
Advertenties KN

Overige baten
Bijdragen derden
Rentebaten
Overige baten

Totaal baten

726.873
142.518

724.371
174.429

869.391
----------------

898.800
---------------

225.000

75.000
166
15.051

12.701
___________
237.701
--------------1.107.092

90.217
--------------989.017

363.815
653.614
20.810
156.639
--------------1.194.878

289.949
623.199
19.889
116.561
--------------1.049.598

-87.786

-60.581

113.000
--------------25.214

170.000
--------------109.419

Lasten
Productie en verzendkosten
Personele lasten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen, wervings-, kantoor- en algemene kosten
Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Bijzondere baten
Resultaat
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het
verslagjaar mogelijk te maken.
Grondslagen van waardering
Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis
van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)
Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten.
Personele lasten
Salarissen, sociale- en pensioenlasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
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