
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

    31-12-2019     31-12-2018

€ €

ACTIVA

Projecten 1.966 1.561

Vorderingen en overlopende activa 0 1.350.000

Liquide middelen 1.645.407 316.287

1.647.373 1.667.848

PASSIVA

Reserves en fondsen 1.644.651 1.665.126

Kortlopende schulden 2.722 2.722

1.647.373 1.667.848

Toelichting Balans:

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Exploitatie Exploitatie

2019 2018

€ €

BATEN

Baten van particulieren 1.275 1.380.586

Overige baten 6.500

Som van de baten 1.275 1.387.086

LASTEN

Wervingskosten 17.490 9.721

Kosten beheer en administratie 4.260 2.014

Som van de lasten 21.750 11.735

Saldo van baten en lasten -20.475 1.375.351

Bestemming van saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve -21.550 1.345.201

Bestemmingsfondsen 1.075 30.150

-20.475 1.375.351

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Stichting Adar

Hagestein

Jaarverslag 2019 

Gelden besteed aan projecten worden als onderhanden projecten in de balans verantwoord tot het moment dat 

een project of een afgebakend deel daarvan is afgerond. Daarna wordt dit project verantwoord in de staat van 

baten en lasten en zal het bijbehorende deel van het gevormde bestemmingsfonds vrijvallen.

In 2018 heeft de Stichting een pand verworven uit een nalatenschap. Dit pand is verkocht in 2019.

In 2018 is het pand onder overige vorderingen opgenomen voor het verkoopbedrag. 
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STICHTING Adar, te Hagestein

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Activiteiten

Begroting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bezoldiging bestuur

Accountantsverklaring

Namens het bestuur

Hagestein, 26-06-2020

B.G. Spaans

Voorzitter

Bij deze jaarrekening is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Fondsen 

Aan deze fondsen worden de giften  toegevoegd die nog niet zijn besteed aan de doeleinden waarvoor de gift 

is verstrekt. De onttrekking geschiedt indien het project of een afgerond deel ervan gereed is.

Sponsoring en bijdragen in natura 

Sponsoring en bijdragen onderscheiden zich doordat  bij sponsoring sprake is van een duidelijke 

tegenprestatie, terwijl bij de bijdragen de geschonken goederen of niet in rekening gebrachte diensten ter 

beschikking zijn gesteld zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats van 

gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

De stichting is erkend als ANBI en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69570523. De 

stichting is opgericht op 7-9-2017.

De stichting is niet belastingplichtig voor de BTW en de VPB.

Voor 2019 is geen begroting gemaakt.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd  tegen nominale waarde, rekening houdende met mogelijke 

oninbaarheid, bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves

Aan deze reserves worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken.

Doelstellingen van de stichting:

a. het produceren van films en documentaires;

b. het realiseren van culturele centra, waaronder filmhuizen en theaters, in het buitenland;

c. het organiseren van film gerelateerde culturele evenementen;

d. het organiseren van debatten, lezingen en seminars;

e. het samenwerken met overheden, instellingen, organisaties en of individuen die soortgelijke doelen 

nastreven.

De stichting heeft ten doel:

a. het creëren van bewustwording over nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken door middel 

van kunst- en cultuuruitingen;

b. het leggen van verbindingen tussen diverse bevolkingsgroepen in Nederland en tussen de groepen in 

Nederland en het buitenland;

c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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