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Jaarrekening 2020     

(alle bedragen in euro)     

       

BATEN EN LASTEN   31-12-2020  31-12-2019 

       

Baten       

Baten uit fondswerving   €     375,00    € 20.000,00  

Subsidies van overheden   €              -      €                 -    

Rentebaten    €              -      €                 -    

         

Totale baten    €     375,00    € 20.000,00  

       

Lasten       

Uitgaven aan projecten   €              -      € 20.100,43  

Kosten uit fondswerving   €              -      €                 -    

Bankkosten    €     139,87    €       106,72  

         

Totale lasten    €     139,87    € 20.207,15  

         

Saldo baten en lasten   €     235,13    €      -207,15  

       

       

BALANS    31-12-2018  31-12-2017 

       

Vorderingen    €              -      €                 -    

Liquide Middelen    €     504,13    €       269,00  

         

Totale activa    €     504,13    €       269,00  

       

       

Eigen vermogen    €     476,15    €       269,00  

Crediteuren    €              -      €                 -    

         

Totaal passiva    €     476,15    €       269,00  

       

       

Liquide middelen t/m 28/02/2021 : € 466.48   

Bankkosten t/m 28/02/2021: € 37,65    
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Algemene toelichting op de jaarrekening 

 

Activiteiten 

De stichting Vrienden van de KJS ondersteunt de Koningin Juliana school door middel van het werven 

en leveren van financiële middelen, waarmee de directie naar eigen inzicht de onderwijskwaliteit en 

het welzijn van de kinderen kan helpen verbeteren. 

 

Baten en schenkingen 

Baten uit eigen fondswerving betreffen giften en donaties van particulieren en ouderraad van de 

Koningin Juliana school. Deze worden verantwoord in het jaar dat ze zijn ontvangen. 

 

Bankkosten 

De kosten voor het hebben van een bankrekening. 

 

Saldo baten en lasten 

Saldo baten en lasten komt iedere keer ten gunste (laste) van het eigen vermogen van de Stichting. 

 

Vorderingen 

Toegezegde donaties en giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Periodieke schenkingen 

worden telkens in het betreffende boekjaar opgenomen. Oninbaar geachte vorderingen worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit de bank- en spaartegoeden bij de Triodosbank. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is geheel gereserveerd voor benoemde of nog te benoemen projecten ten 

gunste van de Vrienden van de KJS. 

 

Crediteuren 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

 

 

 


