
Staat van Baten en Lasten van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden

Verslagjaren 2020 en 2019

2020 2019

€ 1.000 € 1.000

Baten:

Opbrengsten van beleggingen 222 243

Lasten:

Algemene kosten en kosten

van beleggingen -87 -93

Subtotaal van Baten minus Lasten 135 150

Overige Baten en Lasten:

Herwaarderingen en 

koersresultaat effecten 1033 854

Uitdelingen -427 606 -531 323

Exploitatiesaldo 741 473

Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling



Algemeen

De stichting heeft tot doel: het behartigen, door het verlenen van financiële steun, van in de eerste                                                                                  

plaats de belangen van de Leeuwarder jeugd en in de tweede plaats op sociaal of maatschappelijk 

gebied liggende algemene Leeuwarder belangen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijn 640 in het bijzonder.

Schattingen.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, 

is het nodig dat het bestuur van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis 

zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die

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

het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van de oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 

bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Balanswaardering

Vaste activa

De onroerende goederen, bestaande uit landerijen, worden gewaardeerd tegen actuele waarde.          

Hiervoor gelden, als benadering van deze actuele waarde per 31 december 2020, de regels

 voor de waardering van verpachte gronden zoals deze door de Belastingdienst worden

gehanteerd. Verwezen wordt naar de verdere toelichting in de post Onroerende Goederen. 

In deze waardering zijn de waarden van eventuelequota (melk, mest, fosfaat) niet begrepen.

Beleggingen

De effecten worden opgenomen tegen beurskoers per balansdatum, waarbij zowel gerealiseerde

als ongerealiseerde koersresultaten direct via de exploitatierekening worden verantwoord.



Vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva

Deze posten worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde de nominale waarde.  

Indien noodzakelijk wordt een voorziening getroffen. Lopende pachten en rente worden opgenomen

voor zover zij betrekking hebben op het verslagjaar.

Resultaatbepaling

Met inachtneming van de waarderingsgrondslagen van de activa en passiva worden de baten                                                                  

 toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij zijn ontvangen; de kosten

 worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij zijn betaald.

Waarderingsmutaties van vaste activa en beleggingen, alsmede boekresultaten bij verkoop,

worden ten gunste of ten laste van de exploitatierekening gebracht.


