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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatverdeling)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 2.500 2.500

Liquide middelen  (2) 875 745

 3.375 3.245
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Bestemmingsreserve 3.245 3.609
Resultaat boekjaar 130 -364

3.375 3.245

 3.375 3.245
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Sponsorbijdragen  (4) 9.990 9.750 8.760

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (5) 9.740 9.500 8.871

Saldo voor financiële baten en lasten 250 250 -111
Rentelasten en soortgelijke lasten  (6) -120 -250 -253

Saldo 130 - -364
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Te ontvangen donaties inzake Talent Award 2.500 2.500

2. Liquide middelen

Rabobank 875 745

PASSIVA

3. RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserve 3.245 3.609
Resultaat boekjaar 130 -364

3.375 3.245
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€
4. Sponsorbijdragen

Donaties inzake Foederer Talent Award 9.990 9.750 240 8.760

5. Besteed aan de doelstellingen

Projecten

Foederer Talent Award 9.740 9.500 240 8.871

 

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Financiële baten en lasten

6. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -120 -250 130 -253
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Eindhoven, 30 juni 2020

Voorzitter bestuur
Namens deze,
 
 
J.G.F. Daams, voorzitter bestuur


