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2. JAARREKENING

Stichting Figura Nova te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

-

Totaal activazijde

Amsterdam,
Stichting Figura Nova

E.E. van der Velde

V.L. Portes

M.G.M. Terberg

-8-

-

Stichting Figura Nova te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

-769

-363
769-

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

769

Totaal passivazijde

8
355
769

363

-

-

Amsterdam,
Stichting Figura Nova

E.E. van der Velde

V.L. Portes

M.G.M. Terberg

-9-

363-

Stichting Figura Nova te Amsterdam

2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

-

55
55

Bruto exploitatieresultaat

-

55

6
120
158
284

27
145
172

Exploitatieresultaat

-284

-117

Rentelasten en soortgelijke lasten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-122
-122
-406

-90
-90
-207

Resultaat

-406

-207

-406
-406

-207
-207

Verkooplasten
Autolasten
Kantoorlasten
Beheerslasten

Bestemming resultaat:
Overige reserve

Amsterdam,
Stichting Figura Nova

E.E. van der Velde

V.L. Portes

M.G.M. Terberg
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Organisatie
Stichting Figura Nova, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 70112517.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
31-12-2020
€
Liquide middelen
NL57 INGB 0008 2269 22

-
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31-12-2019
€
-

Stichting Figura Nova te Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2020
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2019
€

-363
-406
-769

-156
-207
-363

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€
Schulden aan kredietinstellingen
NL57 INGB 0008 2269 22

Overige schulden
Rekening courant schuld V.L. Portes
Rekening courant schuld M.G.M. Terberg

31-12-2019
€

-

8

669
100
769

355
355

355
314
669

161
194
355

100
100

-

Rekening courant schuld V.L. Portes
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

Rekening courant schuld M.G.M. Terberg
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

- 14 -

Stichting Figura Nova te Amsterdam

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften

2020

2019

€

€
-

55

6
6

27
27

Vervoerslasten
Openbaar vervoer

120

-

Kantoorlasten
Internetlasten

158

145

122

90

Verkooplasten
Representatielasten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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