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Jaarrekening 2009 
van 
Stichting Hester 

 

Statutaire vestigingsplaats: Den Haag 
Adres: Sportlaan 882 
 2566 NB Den Haag 
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Balans per 31 december 2009 
 
 
A c t i v a  
 
 2009 2008 
         

 
Vlottende activa 
Vorderingen  851  7.365 
Liquide middelen 37.841  34.470 
       

    38.692  41.835 

         

Totaal activa    38.692  41.835 
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 P a s s i v a  
 
 2009 2008 
         

 
Eigen vermogen 
Vrij besteedbaar vermogen 23.452  25.588 
Bestemmingsreserve 15.000  15.000 
       

Totaal   38.452  40.588 
 
 
Kortlopende schulden     
Vooruitontvangen opbrengst 205  80 
Nog te betalen (bankkosten) 35  67 
Verschuldigd (2x overgemaakt)      -  1.100 
Totaal   240  1.247 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Totaal passiva   38.692 
 41.835 
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Staat van baten en lasten over 2009 

 2009 2008 
         

Baten 
Giften   25.463  28.277 
Overige baten  600  1.352 
Royalty’s boek -  8.271 
Verkoop boek  1.218  1.564 
   --------  --------- 
Som der baten  27.281  39.464 
 
 
Lasten 
Projectkosten  24.641  21.766 
Kosten voorlichting 1.740  1.295 
Kosten fondswerving 238  1.165 
Kosten acties  -  510 
Kosten reclame (boeken) 2.994  - 
Kosten beheer en administratie 546  515 
       

Som der lasten  30.159  25.251 
         

    -2.878  14.213 
 
Financiële baten en lasten  742  599 
         

Saldo    -2.136  14.812
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de 
jaarrekening 

Algemeen 
De stichting heeft de jaarrekening zoveel mogelijk opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op 11 oktober 2010. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 

Baten 

Giften en overige baten 
De baten uit hoofde van giften en overige baten worden verwerkt in het jaar waarop deze betrekking 
hebben.  

Legaten 
Baten uit hoofde van legaten worden toegerekend aan het jaar waarin de omvang daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

Rente 
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 

Kosten 

Algemeen 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
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Toelichting op de balans 

Vorderingen 
    2009 2008 
  €    €    
Te ontvangen royalty’s   6.773 
Te ontvangen interest  742 592 
Overig  109          - 
Totaal vorderingen per 31 december  851 7.365 
       

 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 38.452  (2008: € 40.588). 

 
Het verloop van de posten in het eigen vermogen is als volgt: 
 
  Vrij Bestem- Totaal 
  besteedbaar- mings- eigen 
  vermogen reserve vermogen 
         

  € € € 

Stand 1 januari 2009  25.588 15.000 40.588 
Resultaat boekjaar 2009   -2.136           0 -2.136 
         

Stand per 31 december  2009  23.452 15.000 38.452 
         

 

Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is gevormd met als doel de projectuitgaven op langere termijn te kunnen 
waarborgen.  

Kortlopende schulden  
Onder de schulden is de post ‘Overlopende passiva’ opgenomen van € 240 (2008: € 1.247). Dit betreft 
voornamelijk vooruit ontvangen opbrengsten voor het komend boekjaar. 

Niet uit de balans blijkende regelingen 
Er bestaan geen regelingen die niet reeds in de balans zijn opgenomen. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Overige baten 
De overige baten 2009 hebben voornamelijk betrekking op ontvangen vergoedingen in verband met 
lezingen 
 
De overige baten 2008 hebben betrekking op de opbrengsten van het concert. 

Projectkosten 
 2009 2008 
     

Bijdragen Casa Amiga 24.641 15.462 
Directe onkosten - 2.210  
     

   24.641 17.672 
     

 
De toename van de bijdragen aan Casa Amiga wordt vooral verklaard door de extra bijdrage ad $10.000 en een 
gemiddeld lagere koers van de dollar. 
 

Financiële baten en lasten 
 2009 2008 
     

Rente banken  742 595 
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Overige gegevens 

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring 
Stichting Hester is niet wettelijk verplicht tot accountantscontrole op de jaarrekening. Op grond daarvan is 
geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring. 

Statutaire winstbestemmingsregeling 
In de statuten wordt geen melding gemaakt omtrent de bestemming van het saldo boekjaar. 

Voorstel bestemming saldo 2009 
Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het saldo 2009 toegevoegd aan het vrij besteedbare 
vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van belang. 
 


