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Stichting Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2016
(in euro's) 2016 2015

x € x € x € x €

Beleggingsopbrengsten 12.537 13.784

Donatie 2.000 0

Resultaat deelnemingen -110.411 36.403

Baten -95.874 50.187

Projectkosten 168.359 251.964

Lonen en salarissen 4.932 8.709

Sociale lasten en pensioenlasten 3.116 3.484

Overige personeelskosten 1.286 2.185

Huisvestingskosten 4.222 4.254

Kantoorkosten 3.068 2.600

Verkoopkosten 370 381

Algemene kosten 5.884 10.180

Lasten 191.237 283.757

    

Bedrijfsresultaat -287.111 -233.570

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.412 2.133

Rentelasten en soortgelijke kosten -144 -145

Financiële baten en lasten 1.268 1.988

Voor-/nadelig saldo -285.843 -231.582
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Stichting Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

Toelichting

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het jaar toe te rekenen baten en

Vreemde valuta

Transacties, die luiden in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers

op het moment van de transactie.

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn

gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen, met uitzondering van de waardering van

effecten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere

waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans en winst- en

verliesrekening zijn genummerd.

Financiële vaste activa

Dochtermaatschappijen zijn in de vennootschappelijke jaarrekening gewaardeerd volgens

historische verkrijgingswaarde of lagere netto vermogenswaarde.

Het resultaat uit de deelneming wordt primair gevormd door het ter beschikking gestelde dividend.  

Indien de nettovermogenswaarde lager is dan de historische verkrijgingswaarde dan wordt het

verschil als verlies verwerkt en de eventueel daarop volgende aangroei wordt als winst uit 

deelneming verwerkt. 

De hieronder verantwoorde overige effecten zijn beursgenoteerd. De effecten worden

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere beurskoers.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde eventueel verminderd met de

noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige posten van de balans zijn opgenomen voor hun nominale waarde.
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Stichting Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

Toelichting (vervolg)

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten en alle hiermee

verbonden en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De baten en lasten worden met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waardering-

grondslagen bepaald.

Baten

Hieronder wordt verstaan alle van derden onherroepelijke verkregen gelden en beleggings-

resultaten, voorzover deze betrekking hebben op periode eindigend binnen het verslagjaar.

hebben op periode eindigend binnen het verslagjaar.

Rentebaten en -lasten

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen

danwel te vorderen rente uit hoofde van met name aan derden verstrekte leningen,

uitstaande deposito's en banksaldi. Als rentelasten worden verantwoord de aan het

verslagjaar toe te rekenen betaalde danwel verschuldigde rente uit hoofde van leningen

en kredieten ontvangen van derden.

blz. 3



Toelichting op de staat van baten en lasten

Beleggingsopbrengsten

2016 2015

(On)gerealiseerde koersresultaten effecten 11.027 4.724

Dividendopbrengsten 7.438 13.683

Rente obligaties 1.406 2.236

Af: bankkosten effecten -7.334 -6.859

12.537 13.784

Dividend deelnemingen

2016 2015

Dividend Stichting Administratiekantoor Fiep Amsterdam 100.000 100.000

Lagere nettovermogenswaarde -210.411 -63.597

Stichting Administratiekantoor Fiep Amsterdam -110.411 36.403

Projectkosten

2016 2015

Subsidies 109.438 155.385

Donaties 19.856 19.108

Illustratoren Workshops 2.145 0

Stimuleringsprijs 16.014 38.508

Leerstoel 20.576 20.575

Papageno autisme 16.560

Fiepdag 623

Pestproject 4 291

Stichting Vrolijkheid illustratoren 605

Kunstkrul leskisten 214 287

Overige projecten 112 22

168.359 251.964
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