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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE
1 JANUARI 2020 TOT EN MET 31 DECEMBER 2020
2020

2019

(in euro's)

Baten uit fondsenwerving
Giften

16.200.000

11.200.000

Som der baten

16.200.000

11.200.000

Lasten van de eigen organisatie
Exploitatiekosten

18.070

14.352

Lasten uit hoofde van de doelstellingen
Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen

13.926.542

4.734.362

Som der lasten

13.944.612

4.748.714

Resultaat financiële instrumenten
Bij / (af): Financiële baten / -lasten (per saldo)

-1.254

1.044

Resultaat financiële instrumenten

-1.254

1.044

2.254.134

6.452.330

Exploitatieresultaat

Bestemming saldo
Het exploitatieresultaat wordt geheel toegevoegd aan de reserve "vrij beschikbaar voor uitkeringen".
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN
Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel - zonder winstoogmerk - het (financieel) ondersteunen van projecten op
het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, (medische) wetenschap en (medisch) onderzoek
alsmede van algemeen nut beogende instellingen.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN
Baten en lasten
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.
Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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Middelen en vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en hetgeen door
erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. De stichting verricht geen activititeiten ter
verwerving van deze gelden.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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