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p/a Telingstraat 13
3512 GV UTRECHT

Referentie: 1202
Betreft:
jaarrekening 2019

Utrecht, 27 april 2021

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting De Luister te Utrecht
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
ENIGMA administratiekantoor

I. Bakhuisen
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 5 september 1984 werd de Stichting De Luister per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41181205.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting De Luister wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
- het bewustwordingsproces te bevorderen, dat uiteindelijk tot de emancipatie van vrouwen en mannen zal
leiden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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2. JAARREKENING

Stichting De Luister te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

30.730

30.730

Vaste activa

Financiële vaste activa
Deelneming Savannah Bay CV

30.730

30.730

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

10.300

Liquide middelen
Totaal activazijde
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10.300

-

1.062

120

42.092

30.850

Stichting De Luister te Utrecht
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vermogen
Vermogen

26.939

26.606
26.939

Kortlopende schulden
Rekening-courant Savannah Bay CV
Overlopende passiva

3.459
11.694

Totaal passivazijde
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26.606

3.081
1.163
15.153

4.244

42.092

30.850

Stichting De Luister te Utrecht
2.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Baten
Fondsenwerving en donaties
Lasten
Kosten projecten
Algemene kosten
Som der kosten

€

€

18.150

17.300
393

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2018
€

3.150
413
17.693

3.563

457

-1.213

-124

Resultaat
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2.350

-103
-124

-103

333

-1.316

Stichting De Luister te Utrecht
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting De Luister, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41181205.
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
Financiële vaste activa

Deelnemingen
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van eventuele noodzakelijke
waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangsten uit fondsenwerving en donaties, welke uit hoofde van de
doelstellingen van de stichting voor activiteiten zijn verkregen.
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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Stichting De Luister te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019
€
Overlopende activa
Nog te ontvangen fondsen

10.300

31-12-2019
€
Liquide middelen
ING Bank, betaalrekening

1.062
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31-12-2018
€
-

31-12-2018
€
120

Stichting De Luister te Utrecht
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
VERMOGEN
2019
€
Vermogen Stichting De Luister
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

26.606
333
26.939

2018
€
27.922
-1.316
26.606

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019
€
Overlopende passiva
Afrekening jubileumproject 2019 transforming stories
Administratiekosten
Nog te verrekenen kosten Queering the City of Literature
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11.300
394
11.694

31-12-2018
€
363
800
1.163

Stichting De Luister te Utrecht
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Algemene kosten
Administratiekosten
Overige

2018
€
393
393
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378
35
413

