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1.  JAARREKENING



Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen - 53

Totaal activazijde - 53

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.  

31 december 2018 31 december 2017

 - 3 -



Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves - 53

-            53             

Totaal passivazijde - 53

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.  

31 december 2018 31 december 2017
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.2  Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving 261 40

Baten 261 40

Bruto exploitatieresultaat 261 40

Overige bedrijfskosten 153 40

Beheerslasten 153 40

Exploitatieresultaat 108 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -161 -123

Som der financiële baten en lasten -161 -123

Resultaat -53 -123

Resultaat -53 -123

Bestemming resultaat:

Overige reserve -53 -123

-53 -123

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.  
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet", statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht

op 3 juli 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61051071.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De activiteiten van Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet", statutair gevestigd te

Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

Het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Guiseppe Verdi zoals dat zeventig

jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" zich verschillende oordelen en schattingen die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende

jaarrekeningposten.
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.3  Toelichting op de jaarrekening

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

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.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Liquide middelen

Bestuursrekening NL93ABNA0491299133 - 53
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2018 2017

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 53 176

Bestemming resultaat boekjaar -53 -123

Stand per 31 december - 53

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 en 2018

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 en 2018 wordt verwezen naar de staat van baten

en lasten.
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Stichting Requiem van Theresienstadt "Stemmen van Verzet" te Amsterdam

1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties 261 40

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 40 40

Algemene kosten 113 -

153 40

Verkoopkosten
Website 40 40

40 40

Algemene kosten

Overige algemene kosten 113 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bank- en rentekosten 161 123
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