Jaarverslag 2016
Stichting Madurodam
‘s-Gravenhage

Balans per 31 december 2016
(na bestemming resultaat)
Activa

31-12-2016

31-12-2015

€ 632.599

€ 632.599

Vaste activa
Erfpachtsrecht (econ. eigendom)
Financiele vaste activa
Beleggingen
Obligaties

€ 1.723.915

€ 2.729.809

Aandelen

€ 10.036.883

€ 9.347.798

Overige

€ 2.570.683

€ 2.732.573

Spaarrekeningen en deposito’s (1)

€ 6.714.859

€ 5.844.401
€ 21.046.340

€ 20.654.581

€ 23.516

€ 98.221

Vlottende activa
Vorderingen
Diverse vorderingen (2)
Liquide middelen
SNS Bank N.V.

€ 166

Passiva
Stamvermogen (3)
Overig (vrij) besteedbaar

€ 210
€ 166

€ 210

€ 21.702.621

€ 21.385.611

31-12-2016

31-12-2015

€ 17.985.044*

€ 17.940.193*

€ 3.659.817

€ 3.387.503
€ 21.644.861

€ 21.327.696

Kortlopende schulden
Te betalen posten (4)

€ 57.760

€ 57.915
€ 57.760

€ 57.915

€ 21.702.621

€ 21.385.611

* Het aanvangskapitaal van € 2.234.652 maakt deel uit van het stamvermogen van € 17.985.044 per 31-12-2016

Staat van baten en lasten
over het jaar 2016
Baten

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

Opbrengst beleggingen
Obligaties
Rente obligaties

€ 22.822

€ 42.346

Koersresultaat op obligaties

€ 54.106

€ 46.983€ 76.928

Totaal resultaat op obligaties

€ 4.637-

Aandelen
Dividend op aandelen
Fee-rebate op aandelen
Koersresultaat op aandelen

€ 78.354

€ 92.229

€-

€ 1.699

€ 658.991

€ 749.153
€ 737.345

Totaal resultaat op Aandelen

€ 843.081

Overige beleggingen
Fee-rebate op overige
Koersresultaat op overige

€ 8.348

€ 78.699

€ 144.717-

€ 291.925
€ 136.369-

Totaal resultaat op overige
Interest op spaarrekeningen en r/c

€ 370.624

€ 31.662

€ 50.851
€ 31.662

€ 50.851

Totaal opbrengst beleggingen

€ 709.566

€ 1.259.919

Verhuur George Maduroplein 1

€ 240.672

Totaal resultaat vastrentend

€ 240.672

€ 755

€ 235.953
€ 700

€ 950.993

PM

€ 1.496.572

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

€ 14.078

€ 14.790

€ 15.024

€ 214

€-

€ 208

€ 10.139

€ 10.139

€ 9.940

€ 4.192

€ 4.131

€ 3.763

Bestuurders-aansprakelijkheidsverz.

€ 590

€ 602

€ 590

Overige kosten

€ 558

€ 510

€ 538

€ 483-

€-

€ 481-

Schenking Madurodam Kinderfonds

€ 604.540

€ 655.000

€ 651.650

Totaal

€ 633.828

€ 685.172

€ 681.232

Lasten
Bewaarloon & transactiekosten
ABN-AMRO Bank N.V.
Bankkosten
Bureaukosten
Accountantskosten

Teruggevorderde omzetbelasting

Resultaat
Resultaat bestemming
Vrij besteedbaar vermogen

€ 317.165

€ 815.340

Algemene toelichting
Statutaire doelstelling van de stichting
De Stichting Madurodam gevestigd te Den Haag stelt
zich ten doel het doen van geldelijke uitkeringen met
een ideële of sociale strekking, aan instellingen die de
leniging van noden van deze aard beogen.

Waarderingsgrondslagen
Grondslagen voor de waardering van de activa en de
passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
in Nederland algemene aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 “ kleine
organisaties zonder winststreven” (RJkC1)
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en
passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Vaste activa
Erfpachtsrecht is tegen kostprijs gewaardeerd.
Valuta-omrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen de valutakoers op
transactiedatum.
Monetaire balansposten in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de valutakoers op de balansdatum.

Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn
gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend
tegen de valutakoers op transactiedatum. De nietmonetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn
gewaardeerd op actuele waarden, worden omgerekend
tegen de valutakoers geldend op moment van waardering van de post.
Beleggingen
Obligaties, Aandelen en Overige.
Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurskoers
per jaarultimo.
Liquide middelen
De liquide middelen worden tegen nominale waarde
opgenomen en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije
beschikking van de stichting.
Baten en Lasten
De opbrengsten van de beleggingen en de lasten worden
toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking
hebben.
Alle resultaten uit de beleggingen, dus ook de ongerealiseerde koersresultaten, worden in de resultatenrekening
verantwoord.
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