FINANCIEEL VERSLAG 2012 STICHTING IHBV
Staat van Baten en Lasten
Uitgaven
Bestuurskosten algemeen
reis- en verblijfskosten
verzekeringen en contributies
Bureaukosten
bankkosten
overige kosten
ICT-kosten ihbv.nl
domeinregistratie en hosting
verhuizingskosten
PR algemeen
HB-café Arnhem
HB-café Delft
HB kennis (v/h projecten)
Afschrijving logo
Rente op leningen

Inkomsten
1.056,67
131,27
925,40

HB-café Arnhem
HB-café Delft
HB kennis

1.460,00
820,00
1.210,60

169,15
150,52
18,63
1.005,55
160,65
844,90
200,42
748,22
181,41
352,36
71,40
172,50

Totaal

3.957,68

Negatief resultaat

467,08

Totaal

3.957,68

Balans per 31 december 2012
Activa

Passiva

Vaste activa
Logo IHBV
Debiteuren
Liquide middelen
bank
kas

Eigen vermogen

13.380,01-

Vreemd lang vermogen
leningen A.P. Nauta
leningen Oya

11.500,00

214,20
2.799,00

6.000,00
5.500,00

1.559,35
1.154,30
405,05

Vreemd kort vermogen
Crediteuren
Te betalen rente op leningen
4.572,55

6.063,06
389,50
4.572,55
Alle bedragen in €

Toelichting
Het jaar 2012 is achteraf te beschouwen als een overgangsjaar voor het IHBV. De hoge ambities van de eerste jaren
bleken helaas niet te kunnen worden waargemaakt. Een aantal relatief hoge kosten uit de beginperiode liep nog door in
2012, waardoor dit jaar ondanks de opbrengsten uit de HB-Café's en diverse projecten op het gebied van kennis over
hoogbegaafdheid een bescheiden negatief resultaat laat zien.
De balans per 31 december 2012 toont een negatief eigen vermogen, dat voor het grootste gedeelte wordt gefinancierd
uit de langlopende leningen van twee van de oprichters. In de te betalen rente over deze leningen is een nog niet
uitgekeerd bedrag uit voorgaande jaren meegeteld. De post Crediteuren bestaat vrijwel geheel uit nog niet uitbetaalde
declaraties van twee van de oprichters. Bij de post Debiteuren gaat het om wèl uitbetaalde declaraties waarbij er
vragen zijn gerezen over de rechtmatigheid van de onderliggende facturen. Ook dit is te beschouwen als nasleep van de
hoge ambities uit de eerste twee jaren van het bestaan van het IHBV.
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