Verkorte staat van baten en lasten 2018
van
Stichting De Versterking
Amsterdam
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1.1

Verkorte staat van baten en lasten over 2018 van Stichting De
Versterking

(bedragen in duizenden euro’s)
Realisatie 2018
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties / giften / schenkingen

0

Netto baten

0

Beschikbaar uit fondsenwerving

0

Subsidies overheden en anderen
Overige baten

0
44

Totaal beschikbaar voor
doelstelling

44

Projectondersteuning
Toegezegde steun
Uitvoeringskosten

Totaal besteed aan doelstellingen
Overschot/(Tekort)

701
0
701
701
(657)
44
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1.2 Toelichting
Algem ene waarderingsgrondslagen
• De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten of lagere marktwaarde.
• Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
• Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontstaan. Hetzelfde geldt voor de toe- en
afname van lopende verplichtingen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Beleggingen worden gewaardeerd
tegen aankoopprijs of lagere marktwaarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontstaan. Hetzelfde geldt voor de toe- en
afname van lopende verplichtingen.
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Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten
Projectondersteuning € 701
2018
€
Natuurbeheer
Kunsteducatie
Podiumkunsten
Overig

1

1
2

167
213
320
1
701

Overige baten € 44
2018
€
Beleggingsresultaat

1

Tekort € 657
Het tekort is onttrokken aan het eigen vermogen. In verband met de
indexatie van het eigen vermogen verkregen uit schenkingen zal een deel
van het toekomstige resultaat bij overschotten ten gunste van het eigen
vermogen kunnen worden gebracht (ultimo 2018 betreft het een bedrag
van € 952.
Amsterdam, 28 - 03 - 2019
Stichting De Versterking
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