
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

tot bevordering van de entomologische wetenschap 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
(met ter vergelijking de cijfers over 2017)

2018 2017

€ € € €

Baten:

Dividenden, coupons en bankrente 33.937          43.277          

Vrijval uit fonds t.b.v. subsidieverlening 68.496          157.858        

102.433        201.135        

Lasten:

Beheerkosten -46.333         -47.252         

Uitgekeerde subsidies -77.286        -127.071  

Niet opgevraagde c.q. gerestitueerde subsidies 10.040         229           

-67.246        -126.842  
UE-leerstoel -               -20.000    
Uitgekeerde UE stimuleringsprijs -1.250          -            

Uitgekeerde MSc Thesis prijs -               -500          

Aanschaf microscopen -               -10.516    

-68.496         -157.858       

Totaal Lasten -114.829       -205.110       

Saldo baten en lasten -12.396         -3.975           

Financiële baten en lasten: 1)

Gerealiseerd koersresultaat obligaties 17.619         8.449        

Gerealiseerd koersresultaat aandelen -3.371          28.157     

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen -166.217     145.892   

-151.969       182.498        

Resultaat -164.365       178.523        

Verdeling saldo baten en lasten: 2)

Onttrekking resp. toevoeging aan Stichtingskapitaal -198.750       144.324        

Toevoeging aan fonds t.b.v. subsidieverlening 34.385          34.199          

VERLOOP FONDS T.B.V. SUBSIDIEVERLENING 3)

2018 2017

€ € € €

Beschikbaar per 1 januari 111.953        198.107        

bij:

Vrijval uit onverdeeld resultaat 2017 resp. 2016 34.199          71.704          

146.152        269.811        

Uitgekeerde subsidies en prijzen (Via staat van baten en lasten) -68.496         -157.858       

Beschikbaar per 31 december 77.656          111.953        

Ad 1)

Het vermogen van de stichting is belegd in aandelen, obligaties en liquide middelen. 

Uitgangspunt is de instandhouding van het vermogen van de stichting teneinde, conform de statuten   

van de stichting, uit de revenuen van het vermogen subsidieuitkeringen te kunnen blijven verrichten.

Aandelen worden gewaardeerd op beurswaarde.

Obligaties worden op de aflossingswaarde gewaardeerd. Bij aankoop verrekende agio of disagio wordt 

geamortiseerd over de resterende looptijd van de betreffende obligaties.

Aandelen in een obligatiefonds zijn, gezien het karakter van deze belegging, onder obligaties opgenomen. 

Deze post is op de gemiddelde aanschafwaarde van deze aandelen gewaardeerd.

Ad 2)

Door het stichtingsbestuur wordt jaarlijks bepaald welk deel van het saldo baten en lasten van het

voorgaande boekjaar aan de subsidierserve wordt toegevoegd en welk deel in het stichtingskapitaal

wordt gemuteerd.

De koersresultaten op aandelen worden, evenals de kosten voor het vermogensbeheer, via de 

winstverdeling, in het stichtingskapitaal gemuteerd. Over 2018 leidt dit tot een onttrekking aan het

stichtingskapitaal.

Het saldo van de overige componenten van het resultaat, beleggingsopbrengsten minus beheerkosten

en de koersresultaten op obligaties, worden, ten gunste van het fonds t.b.v. subsidieverlening gebracht.

Deze toevoeging aan het fonds t.b.v. subsideverlening over 2018 wordt zichtbaar in het verloop

van dit fonds over 2019.

Ad 3)

Binnen het Eigen vermogen van de Stichting is een fonds gevormd waaruit subsidieverlening

plaats vindt. Door het bestuur worden tijdens de mei- en decembervergadering subsidies alsmede   

prijzen toegekend conform de regels die elders op deze website zijn weergegeven.   

De projecten waaraan subsidie is verleend zijn, evenals de toegekende prijzen, eveneens op deze  

website weergegeven.

Jaarlijks bepaalt het bestuur welk bedrag uit het resultaat aan dit fonds wordt toegevoegd.

Amsterdam, mei 2019


