



Jaarrekening 2019 van DHHF, condensed versie

Balans 

Activa		 	 	      	 	 31/12/2019	 	 	 31/12/201

                  

Vliegtuigen                                                        120.000                                 120.000

Vorderingen/liquide middelen                           156.661                                 170.701

                                                                          ————                                ————

Totaal                                                                 276.661                                 290.701

                                                                          ======                                  ======


Passiva 

Eigen Vermogen plus Voorzieningen                   95.261                                   75.626

Langlopende schulden                                        72.000                                   96.000

Kortlopende schulden                                        109.400                                119.075

                                                                           ————                                ———-

Totaal                                                                  276.661                                 290.701

                                                                           ======                                 ======


Staat van baten en lasten 

                                                                             2019                                    2018

Baten


Vergoedingen gemaakte vluchten                        80.787                                75.287


Lasten


Operationele kosten                                              85.151                                86.064

                                                                             ————                           ————

Operationeel resultaat                                      -/-  4.364                           -/-  10.777


Afschrijvingen plus incidentele baten/lasten         24.000                                58.000

 

                                                                               ———-                            ————


Nettoresultaat                                                        19.636                                47.233

                                                                              ======                             ======




       Stichting Hawker Hunter Foundation

         Leeuwarden


Toelichting Algemeen 

Algemeen

Het statutaire doel van de stichting is het naar Nederland brengen van een vliegende Hawker 
Hunter en deze ter beschikking stellen aan de Koninklijke Luchtmaht voor het gebruik van open 
dagen, luchtshows en staticshows.


GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING


Algemene grondslagen voor de opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn 
de activa

en passiva tegen nominale waarde opgenomen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's worden in acht genomen in het jaar waarin zij bekend zijn geworden.


Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk ge-
achte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op ba-
sis van individuele beoordeling van de vorderingen.


Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden  gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling


Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta-
ties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord 
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn.
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