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Balans per 31-12-2019

31-dec-19 31-dec-18

Activa

Liquide middelen

Triodos Bank 18.557                       17.191                                  

18.557                      17.191                                  

TOTAAL 18.557                      17.191                                  

Passiva

Stichtingsvermogen

Kapitaal 16.598                       
Resultaten 1.932                        16.598                                  

18.530                      16.598                                  

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 27                             594                                      

Overige kortlopende schulden

27                              594                                       

TOTAAL 18.557                      17.191                                  
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Resultatenrekening over 2019

2019 2018

Netto-omzet/Giften 3.167                        18.228                                  

3.167                         18.228                                  

  

Overige Bedrijfskosten

Bankkosten 111                           60                                        
Algemene kosten 1.124                            1.570                                   

Som der bedrijfskosten 1.235                         1.630                                    

Bedrijfsresultaat 1.932                        16.598                                  

Resultaat 1.932                         16.598                                  
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Arte Responsible Stone Foundation zijn: het creëren van een Child Labour Free Zone.

Een gebied waar kinderen niet werken, maar naar school gaan. Een zone waar ze onderdak, voedsel en begeleiding krijgen.

Waar ze in de schoolbanken werken aan hun toekomst in plaats van in een groeve werken om te overleven. 

Dat doen we door samen te werken met een leverancier, mobilizers en NGO’s ter plaatse, door te lobbyen bij de overheid, en organisaties

als Arisa (voorheen Landelijke India Werkgroep).

Samen maken we ouders, kinderen, werkgevers en andere inwoners van het gebied bewust van het belang van scholing. 

We doen ons best een mentaliteitsverandering in gang te zetten.

Kosten worden t/m april 2020 gedragen door Arte.

Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de

specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamaortiseerde kostprijs. De reële

waarde en de geamortiseeerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

De baten bestaan uit donaties.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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