Stichting Land Art Delft
gevestigd te Delft

Jaarrekening 2018
(herzien juli 2019 ivm ontbrekende overlopende posten per 31.12.2018)

Activiteiten
De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het mooie stuk Midden-Delfland te activeren door het huidige landschap te verbeteren middels het plaatsen
van kunst en het toegankelijk maken voor bezoekers.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van
een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar
en worden – voor zover niet anders vermeld – gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De baten worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen
organisatie gemaakt kosten in mindering zijn gebracht. Giften bestaande uit diensten worden financieel
verantwoord indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
Besteding aan de doelstelling
Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan die
rechtstreeks verband houden met de projecten waaraan de stichting in het kader van haar doelstelling een
bijdrage levert.

Balans per 31 december 2018
ACTIEF
(in euro’s)

31 december 2018

31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

4.000

Liquide middelen

4.000

-

29.707

51.056

33.707

51.056

PASSIEF

(in euro's)

31 december 2018

31 december 2017

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

25.513

21.131
25.513

21.131

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Crediteuren
Overlopende passiva

-

29.925

8.194

8.194

29.925

33.707

51.056

Staat van baten en lasten 2018

(in euro's)

2018
Baten
Besteding aan de doelstelling
Baten -/- directe lasten
Overige bedrijfskosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat

Resultaat

2017

164.598
(158.592)

55.250
(43.053)
6.006

1624

12.197
4.531

4.382

4.531
7.666

4.382

7.666

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

31-12-2018

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa
Nog te ont. bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen
Triodos bank

31-12-2017
-

-

4.000
-

-

29.707

51.056

PASSIVA
Eigenvermogen
Recapitulatie van eigen vermogen:
Stichtingskapitaal

31-12-2018
25.513

31-12-2017
21.131

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:
Stichtingskapitaal
Opnames
minus
stortingen
2018

Beginkapitaal
op 01-01-2018
Stichting Land Art Delft

21.131

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Overlopende passiva

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Crediteuren
Overlopende passiva
Voorschot Vrienden van Land Art Delft
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
RC Art Centre

-

Resultaat
over de
periode 2018
4.382

Eindkapitaal
31-12-2018
25.513

31-12-2018
8.194
-

31-12-2017
29.925
29.925

-

29.925

8.194
-

29.925
29.925

Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's)

Baten
Baten eigen fondsenwerving
Donaties in natura
Bestedingen aan de doelstelling
Doelbesteding
Wervingskosten
Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroep:
Baten eigen fondsenwerving
Fonds 1818
Prins Bernhard cultuur fonds
Recreatieschap Midden Delfland
Verbetering Lot der Blinden
Rotterdamse Blindenbelangen
Gemeente Delft
Leeghwater
Donaties Vrienden

Doelbesteding
Kunstroute
Artists in Residence
Symposium
Route Joost Barbiers
Human Memory
Regenerative Cells
Leeghwater monument
Hortus Oculus
Wervingskosten
Wervingskosten

2018
164.598
-

2017
55.250
-

158.592
-

43.053
-

20.000
15.000
44.723
25.000
20.000
13.000
25.000
1.875
164.598

12.350
12.650
30.250
-

55.250

325
11.000
147.267
158.592

43.053

-

-

9.369
19.879
13.805

Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's)

Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting:
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in
dienst
Overige bedrijfskosten
Communicatie
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Teveel ontvangen

2018

1535
183
-94
1624

2017

1.959
2.211
361
4.531

