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Staat van baten en lasten over 2019
EUR
Lasten
Schenkingen aan goede doelen
Huisvestingskosten
Algemene kosten
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2019
EUR

1.121.071
14.500
6.304

EUR

2018
EUR

1.193.449
14.000
4.548

Totaal van som der kosten

1.141.875

1.211.997

Totaal van bedrijfsresultaat

-1.141.875

-1.211.997

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen
die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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477.705

553.211

1.351

3.525

-52.383
-82.168

-81.355
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Financiële baten en lasten

344.505

475.381

Totaal van netto resultaat

-797.370

-736.616

-797.370

-736.616

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserves
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting The Brook Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Schiphol Boulevard 285 Tower D 6
hoog, 1118 BH te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34346757.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Het doel van de Stichting The Brook Foundation te Amsterdam is het verrichten van activiteiten op het
gebied van natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur, alsmede het doen van uitkeringen aan
organisaties die zich hiermee bezighouden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening van Stichting The Brook Foundation is opgesteld in overeenstemming met grondslagen
gebruikelijk in Nederland. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële
positie van Stichting The Brook Foundation.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend en als effecten aangehouden
financiële vaste activa, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

HNP-V20-XXX

6

