Jaarverslag 2011
Stichting Goede Doelen Nh1816

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Verslaggevingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform het jaarrekeningregime als bedoeld in BW 2 titel 9, waarbij rekening is gehouden
met Richtlijn 650 (Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2010 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2011 mogelijk te maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Waardering
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.
Financiele vaste activa
Aandelen
De waardering van de aandelen vindt plaats tegen marktwaarde.
Alternatieve aandelen
De waardering van de alternatieve aandelen vindt plaats tegen marktwaarde.
Obligaties
De waardering van de obligaties vindt plaats tegen marktwaarde.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Vastgelegd vermogen
Aangegane verplichtingen worden opgenomen onder het vastgelegd vermogen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

KERNCIJFERS
bedragen x EUR 1.000

2011

Baten en bestedingen
Som der Baten

€

1.065

Besteed aan doelstellingen

€

449

Beheer en administratie

€

9

Vermogen
Besteedbaar vermogen

€

7.771

Vastgelegd vermogen

€

1.350

BALANS PER 31 DECEMBER 2011
bedragen x EUR 1
Activa
Financiele vaste activa
Aandelen
Alternatieve aandelen
Obligaties
Leningen

2011

€ 4.297.479
€ 144.875
€ 1.249.530
€
-

2010

€ 4.396.714
€ 394.910
€ 1.290.290
€ 150.000
€ 5.691.884

€ 6.231.914

Vorderingen en overlopende activa

€ 1.256.059

€ 1.293.610

Liquide middelen

€ 2.192.669

€

Totaal activa

€ 9.140.612

€ 8.215.509

Passiva

2011

2010

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

€ 7.771.138

€ 7.165.509

Vastgelegd vermogen

€ 1.350.000

€ 1.050.000

Kortlopende schulden

€

€

Totaal passiva

€ 9.140.612

19.474

-

689.985
€ 8.215.509

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011
bedragen x EUR 1
2011
Werkelijk

2011
Begroting

Baten
- Baten uit Noordhollandsche van 1816
- Baten uit dividend
- Baten uit couponrente
- Baten uit leningen
- Baten uit ongerealiseerde koersresultaten

€ 1.200.000
€ 181.323
€
68.694
€
5.006
€ -390.030

Som der Baten

€ 1.064.993

€ 1.012.500

Besteed aan doelstellingen
- Schenkingen

€

448.700

€ 1.000.000

Werving baten
- Kosten van beleggingen

€

1.189

€

2.500

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

€

9.475

€

10.000

Som der lasten

€

459.364

€ 1.012.500

Resultaat

€

605.629

€

-

Resultaatbestemming 2011
Toevoeging aan:
- Besteed vermogen

€

605.629

€

-

Lasten

OVERIGE GEGEVENS
De omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel de behartiging van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke /
educatieve belangen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiële steun.
Het streven naar winst is uitdrukkelijk uitgesloten.
De samenstelling van het bestuur
H.K.H. Aanstoot (voorzitter)
R. Weurding
Vastgesteld 14 juni 2012

