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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaafbestemming)

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
VLOÏÏENDE ACTIVA
Vorderingen

(1)

Rekening-courant
Overige vorderingen en overlopende
activa

liquide middelen

49

5.537

231

243

(2)
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280

5.780

266.774

307. 375

267.054

313. 155

accountants

31 december 2019

31 december 2018

-43. 16-

288.514

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

(3)

Bestemmingsreserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening-courant

(4)
700

2. 120

23. 192

22.521

Overige schulden en overlopende
passiva
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24.641

267.054
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STAATVAN BATEN EN LASTENOVER2019

2019

Giften en baten uit fondswerving
Uitbrengen boek Durf te vragen

(5)
(6)

88.382

2018

91.833

3.598

84.784

Bruto-omzetresuttaat

91.833

Kosten

Verstrekte subsidies of giften
Overige lasten

(7)
(8)

125.213

135.909

4.424

3. 545

Bedrijferesultaat
Rnanciëlebaten en lasten

(9)

Resultaat

129. 637

139. 454

-44.853

-47. 621

-499

-430

-45.352

-48.051

-45. 352

-48.051

Belastingen
Resultaat
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GRONDSLAGENVOORWAARDERINGEN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De Stichting tof Steun van Beautiful Gate fe Dokkum heeft ten doel: de ondersteuning van de
Stichting Beautiful Gate fe Dokkum.

Vestigingsadres
Stichting tot Steun van Beautiful Gate (geregistreerd onder KvK-nummer 41005675) is feitelijk
gevestigd op Postbus 142 te Dokkum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiëleverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenaj bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerdvolgens het kostpnjsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winstenworden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum ajn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien aj voor het opmaken van de jaarrekening bekend ajn geworden.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting tot Steun van Beautiful Gate ach over verschillende zaken een
oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
Jaarrekeningopgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste ina'cht noodzakelijkis, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen by de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGENVOORDEWAARDERINGVANACTIVAEN 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 kostpnjs ajn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte vooraeningen 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, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken ajn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquidemiddelenworden gewaardeerdtegen
nominale waarde.
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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 geamortiseerde kostpnjs.
Daarwaar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaardevan de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerajds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,

gewaardeerdtegen historischekostprijzen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen ajn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Veriiezenwelke hun oorsprong vinden in het boekjaarzijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaarajn.
Giften en baten uit fondswerving
De baten betreft de opbrengst van ontvangen giften en baten uit fondswer/ing.
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