
Stichting Item, balans ultimo 2019 
 

Balans per 31 december 2019 
(x € 1) 

         
         
         
         
         
         
         
Activa     2019   2018 
         
vlottende activa         
kortlopende vorderingen     44.646   21.000  
          
liquide middelen 
 

    6.783   65.823  
          
Totaal activa     51.429   86.823 

         
         
         
Passiva         
         
Stichtingsvermogen         
kapitaal         
bestedingsreserves 

 
    3.747   4.549 

     3.747   4.549  
         
vooruit ontvangen project gelden     47.682   80.191 
kortlopende schulden     0   2.083 

Totaal passiva     51.429   86.823 

 
 
 
 
 



Stichting Item, baten en lasten overzicht 2019 
 

 

Overzicht baten en lasten over boekjaar 2019 
(x € 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baten 
 
 
Ontvangen bijdragen                  172.734 
Mutatie onderhanden werk      32.500 
 
 
Lasten 
 
Project bestedingen                 205.518 
Contributies               40  
Researchkosten              32  
Algemene kosten             259 
Rente- en bankkosten            186 
 
 
 
Financieel resultaat boekjaar 2019        - / -        801 



Toelichting op de balans - baten en lasten overzicht 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 
Algemeen 
 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen 
en kasmiddelen. 
 
Onderhanden werk – vooruit ontvangen 
project gelden  

        

De waardering van het onderhanden werk wordt gesteld op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor 
het aangenomen werk, dat is toe te rekenen aan dat onderhanden werk. Opbrengsten en kosten worden 
verantwoord in de winst- en verliesrekening op basis van de voortgang van het aangenomen werk en definitieve 
afrekening naar de financierders. 

 
Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor 
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Netto-omzet – ontvangen bijdragen 
 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. 
 De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het 
werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De netto-



opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor 
voltooiing en verkoop. 
 
Inkoopwaarde van de omzet – project bestedingen 
 
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 
voorraden. 
 
Overige bedrijfskosten  
 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 
investeringen. 
 
Financiële baten en lasten 
 
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - 
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
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