Stichting Amivedi

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

2012
ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA

38.163

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Effecten

946.179

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

48.394
932.187
980.581

Totaal activa

€

1.964.923

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Stamvermogen
Continuïteitsvermogen
Vermogen t.g.v. de Doelstelling

3.176
500.000
1.000.000
434.244
1.937.420

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

14.606
12.897
27.503

Totaal passiva

€
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1.964.923
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

BATEN

2012

Donaties
Rente-opbrengsten
Overige opbrengsten

176.898
58.198
3.623
238.719

LASTEN
Registratiedienst
Public Relations (PR)
Donateursadministratie
Overige kosten
Afschrijvingen

126.981
36.694
53.375
26.296
11.242
254.588

Exploitatie-resultaat

-15.869

Incidentele baten
Erfenissen en legaten
Ongerealiseerd koersresultaat effecten

NETTO RESULTAAT

52.844
41.251
94.095

€

78.226
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TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN
Grondslagen van de jaarrekening
Algemeen
Continuiteit is verondersteld voor het geheel van de activiteiten, waaraan activa en
passiva dienstbaar zijn.
Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs
en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages bedragen per jaar:
Computerapparatuur/kantoormachines
Software
Financiële vaste activa
De effecten, uitsluitend bestaande uit obligaties en bankbrieven, worden gewaardeerd
tegen aflossingswaarde per einde looptijd, met uitzondering van de perpetuals.
Deze worden gewaardeerd tegen de lagere koerswaarde.
Voorgaande jaren werden alle effecten gewaardeerd tegen aflossingswaarde of lagere beurswaarde.
Deze wijziging van de waarderingsgrondslag heeft geen invloed op waardering per balansdatum.
Eigen vermogen
Stamvermogen
Het stamvermogen betreft het vermogen dat de stichting aanhoudt als een minimale reserve.
Het bedraagt ongeveer de exploitatiekosten over 2 jaar.
Continuïteitsvermogen
Het continuïteitsvermogen betreft het bedrag dat beschikbaar is om tekorten in de exploitatie
op te vangen.
Vermogen t.g.v. de doelstelling
Deze reserve omvat het deel van het vermogen dat zal worden aangewend
voor de volgende verbeteringen en investeringen binnen de volgende domeinen:
- het verbeteren van de proposities, communicatie en marketing
- het professionaliseren van de interne organisatie
- het versterken van de informatie voorzieningen, zowel intern als extern.
Ten aanzien van de besteding van dit deel van het vermogen is een meejarenplan inclusief een
bijbehorende begroting 2014-2016 opgesteld.
€150.000 op
In deze planperiode zal naar verwachting dit vermogen geheel worden afgebouwd en
het Continuïteitsvermogen worden ingeteerd.
Overige activa en passiva
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht
Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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