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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

31 december

2018

€

31 december

2017

€

ACTIVA

Vaste ac%va

Lening u/g 1 1

Effecten 4.408.916 5.728.119

 4.408.917 5.728.120

Vlo)ende ac%va

Vorderingen 28.823 369.355

Liquide middelen 1.072.233 53.740

 1.101.056 423.095

 5.509.973 6.151.215

PASSIVA

Vermogen 4.876.465 5.329.318

Kortlopende schulden 633.508 821.897

 5.509.973 6.151.215
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisa;e

2018

€

Realisa;e

2017

€

Baten

Gi<en - 5.490

Opbrengst effecten 124.072 114.247

Som van de geworven baten 124.072 119.737

Interest - (4.503)

Som der baten 124.072 115.234

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Subsidies 76.999 535.732

Kosten van beheer en administra%e

Overige bedrijfslasten 14.459 16.684

Saldo 32.614 (437.182)

Resultaatbestemming

Kapitaal 32.614 (437.182)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De s;ch;ng is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 41198919.

Ac�viteiten

De  s;ch;ng  hee<  ten  doel:  het  verlenen  van  geldelijke  steun  aan  personen  en  instellingen,  die

werkzaam  zijn  op  het  gebied  van  jeugdhulpverlening  ter  dekking  van  niet  subsidiabele  uitgaven

speciaal  en  bij  voorkeur  op  het  terrein  van  het  externe  jeugdwelzijnswerk,  en  met  name  ook  het

vrijwilligerswerk  op  dit  terrein,  alsmede  het  organiseren  van  ac;es  en  projecten  ter  verwerving  van

fondsen voor dit doel.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld worden de ac;va en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.

Algemeen

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

voor financiële verslaggeving, met dien verstande dat de koersresultaten op effecten rechtstreeks via

het eigen vermogen worden verantwoord.

Lening u/g

De  lening  u/g  wordt  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en  vervolgens

gewaardeerd  tegen  de  geamor;seerde  kostprijs.  De  reële  waarde  en  geamor;seerde  kostprijs  zijn

gelijk  aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

worden in mindering gebracht. Deze voorziening worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. 

Effecten

De  beleggingen  in  effecten  (aandelen  en  obliga;es)  worden  gewaardeerd  tegen  beurswaarde.  Van

beleggingen in vreemde valuta worden op balansdatum de beurswaarden bepaald met gebruikmaking

van de ul;mokoers.

Vorderingen en overlopende ac�va

De  vorderingen  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en  vervolgens

gewaardeerd  tegen  de  geamor;seerde  kostprijs.  De  reële  waarde  en  geamor;seerde  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.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor;seerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac;ekosten is de geamor;seerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Subsidies

De subsidies worden verantwoord in het jaar waarin door het bestuur is besloten tot toekenning van

de subsidie. Eventuele afwijkingen tussen de toegekende subsidies en feitelijke afrekeningen worden

verantwoord in het jaar waarin het betreffende project is afgerond.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten

worden  slechts  opgenomen voor  zover  zij  op balansdatum  zijn  gerealiseerd.  Verliezen en risico's  die

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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