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Overzicht voorgenomen bestedingen over 2020 met toelichting

 

Nekbakht Stichting
Den Haag

Staat van baten en lasten over 2019 met toelichting
inclusief de daadwerkelijke besteding per thema
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Nekbakht Stichting

Staat van baten en lasten over 2019 met toelichting

2019 2018
EUR EUR

BATEN

Gerealiseerde inkomsten uit vermogen 1 114.598 -51.750
Ongerealiseerde inkomsten uit vermogen 2 607.626 -86.202
Donaties 3 50 0
Totaal baten 722.274 -137.952

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Exploitatie panden gelegen te Suresnes 4 84.245 92.383
Publicaties en sponsoring 5 17.900 12.500
Totaal besteed aan doelstelling 102.145 104.883

Kosten eigen organisatie
Kosten organisatie 53.801 29.696
Totaal kosten eigen organisatie 53.801 29.696

Totaal lasten 155.946 134.579

Overschot (tekort) 566.328 (272.531)

Het overschot (tekort) is toegevoegd (onttrokken) aan:
Bestemmingsreserve 566.328 (272.531)

566.328 (272.531)
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Resultaatverantwoording
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
De staat van baten en lasten omvat tevens een overzicht van de daadwerkelijke bestedingen inzake
de doelbestedingen naar thema.

1 Gerealiseerde inkomsten uit vermogen
Hieronder zijn opgenomen de gerealiseerde inkomsten uit het belegd vermogen 

2 Ongerealiseerde inkomsten uit vermogen
Hieronder zijn opgenomen de niet gerealiseerde inkomsten uit het belegd vermogen.

3 Donaties
Hieronder zijn opgenomen ontvangen donaties.

4 Exploitatie panden gelegen te Suresnes
Hieronder zijn opgenomen de kosten van de panden welke worden aangehouden ter realisatie van de
doelstelling van de stichting

5 Publicaties en sponsoring
Hieronder zijn onder meer opgenomen de kosten van diverse publicaties.
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Overzicht voorgenomen bestedingen 2020 met toelichting

2020
in EUR

Voorgenomen bestedingen

Doelbestedingen
Exploitatie panden gelegen te Suresnes 90.367
Publicaties 23.650
Nieuwe initiatieven 4.029
Kosten archieven 70.420
Stipendium 39.600
Totaal besteed aan doelbesteding 228.066

Kosten organisatie
Vermogensbeheer, administratie, bestuur en overige advisering 56.572

56.572

Totaal voorgenomen bestedingen 284.638

Toelichting op de voorgenomen bestedingen per thema.

In 2020 zal het archief instand worden gehouden en worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Er zullen producties worden vertaald en gepubliceerd. Een dotatie aan de voorziening reserve stipendia 
is voorzien.

De panden gelegen te Suresnes, dienstbaar aan de stichting,  en de archieven zullen ongewijzigd worden geexploiteerd.


