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Balans per 31 december 2019
Activa

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

€

vorderingen
te ontvangen subsidies
vooruitbetaalde kosten

17.129
45

49.279
0
17.174

liquide middelen
bank rekening-courant
spaarrekening

6.033
29.447

totaal activa

49.279
30.330
44.446

35.480

74.776

52.654

124.055

265

0

Passiva
stichtingsvermogen
kortlopende schulden
aan te wenden subsidies
te betalen projectkosten
te betalen administratiekosten

51.287
194
908

totaal passiva

124.055
0
0
52.389

124.055

52.654

124.055

Staat van Baten en Lasten 2019
2019
€

€

2018
€

€

Projecten
Aangewende subsidies
Af: projectkosten

2

89.388
86.660

28.802
26.797

bruto resultaat

2.728

2.005

beheer- en administratiekosten

2.463

2.005

netto resultaat

265

0

toe te voegen aan bestemmingsreserve

265

0

0

0
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Algemene toelichting bij de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
De jaarrekening is opgesteldvolgens de richtlijnen van Boek 2 BW Titel 9. De bepaling
van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
Rechtsvorm
De Zoek naar Schittering is een stichting, opgericht naar Nederlands recht.
Activiteiten
De activiteiten bestaan uit het coordineren en uitvoeren van initiatieven die de aanwezigheid van poezie en proza in de buitenruimte en (semi-) publieke ruimte bevorderen.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De jaarrekening is opgesteld in Euro.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid
wordt een voorziening getroffen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen worden opgenomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.
Opbrengsten
Ontvangen subsidies, donaties en aan derden in rekening gebrachte bedragen worden
opgenomen indien en voor zover benodigd voor de realisatie van het betreffende project
in het verslagjaar.
Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rotterdam, 5 februari 2020

Directie:

Het getekende exemplaar is bij de stichting aanwezig.
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