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1.  JAARREKENING
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Stichting Privacy First

1.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 417 412

417 412

Liquide middelen 18.800 18.500

Totaal activazijde 19.217 18.912

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Privacy First

1.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 16.979 17.452

16.979       17.452       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 124 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.114 1.460

2.238 1.460

Totaal passivazijde 19.217 18.912

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Privacy First

1.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 91.855 80.481

Baten 91.855 80.481

Inkoopwaarde geleverde producten 14.006 8.677

Activiteitenlasten 14.006 8.677

Saldo 77.849 71.804

Overige opbrengsten - 116

Bruto exploitatieresultaat 77.849 71.920

Lonen en salarissen 53.289 42.287

Sociale lasten 9.848 4.171

Overige personeelskosten 2.064 4.427

Huisvestingskosten 4.980 5.350

Promotiekosten 3.098 2.589

Kantoorkosten 3.350 3.274

Algemene kosten 1.328 645

Beheerslasten 77.957 62.743

Exploitatieresultaat -108 9.177

Rentelasten en soortgelijke kosten -365 -348

Som der financiële baten en lasten -365 -348

Resultaat -473 8.829

Resultaat -473 8.829

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal -473 8.829

-473 8.829
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Stichting Privacy First

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Stichting Privacy First, statutair gevestigd te Amsterdam, voert diverse activiteiten uit ter behoud en

bevordering van het recht op privacy, waaronder politieke lobby, informatieverstrekking, campagnes,

publieksevenementen, juridische acties en rechtszaken.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Stichting Privacy First, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 34298157.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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Stichting Privacy First

1.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Personeelsbeloningen

Financiële baten en lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.
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Stichting Privacy First

1.4  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Baten

Donaties 41.455 57.281

Subsidies 50.000 20.000

Onderhuur 400 3.200

91.855 80.481

Inkopen

Juridische kosten 14.006 8.677

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten - 116

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 53.289 42.287

Sociale lasten

Sociale lasten 9.848 4.171

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding 1.610 3.720

Werkkostenregeling 454 -

Scholings- en opleidingskosten - 707

2.064 4.427

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 4.980 5.350

Promotiekosten

Representatiekosten 758 378

Evenementen 2.340 2.211

3.098 2.589

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 232 1.136

Portikosten 431 335

Telecommunicatie 767 713

Kosten websites en beheer 1.667 1.090

Contributies en abonnementen 253 -

3.350 3.274
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Stichting Privacy First

1.4  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Algemene kosten

Verzekeringen 460 460

Overige algemene kosten 868 185

1.328 645

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten Mollie 15 -

Kosten Paypal 4 -

Rente en bankkosten 346 348

365 348
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