
Van Groenendael-Krijger Stichting

tot bevordering van de entomologische wetenschap 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
(met ter vergelijking de cijfers over 2016) 2017 2016

€ € € €

Baten:

Dividenden, coupons en bankrente 11.330        13.752        

Vrijval uit fonds t.b.v. subsidieverlening -              55.000        

11.330        68.752        

Lasten:

Beheerkosten -11.676    -10.843    

Uitgekeerde subsidies -66.652    -55.000    

Totaal Lasten -78.328       -65.843       

Saldo baten en lasten -66.998       2.909          

Financiële baten en lasten: 1)

Gerealiseerd koersresultaat obligaties 1.933        7.374        

Gerealiseerd koersresultaat aandelen 6.892        -2.463       

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen 34.888     2.540        

43.713        7.451          

Resultaat -23.285       10.360        

VERLOOP FONDS T.B.V. SUBSIDIEVERLENING 2)

2017 2016

€ €

Beschikbaar per 1 januari -              47.265        

Bij: Vrijval uit onverdeeld resultaat 2015 -              20.248        

-              67.513        

Uitgekeerde subsidies (Via staat van baten en lasten) -              -55.000       

Naar stichtingskapitaal -              -12.513       

Beschikbaar per 31 december -              -              

Ad 1)

Het vermogen van de stichting dient, conform de statuten, te worden besteed aan het prepareren 

en openstellen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van de door de heer Van Groenendael 

bijeengebrachte verzameling Indo Australische Lepidoptera.

Dit vermogen is belegd in aandelen, obligaties en liquide middelen. 

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)

Tot en met 2015 werd binnen het eigen vermogen van de Van Groenendael-Krijger Stichting een fonds 

ten behoeve van subsidieverlening gevormd. Hieruit vond de subsidieverlening plaats.

De toevoeging aan dit fonds, vanuit het resultaat, werd jaarlijks door het bestuur bepaald. 

Tijdens de bestuursvergadering in mei 2016 is, gezien de doelstelling van de stichting, besloten om   

met ingang van 2017, het fonds t.b.v. subsidieverlening op te heffen en het resultaat geheel in het  

stichtingskapitaal te muteren. Het saldo van dit fonds ultimo 2016, ad € 12.513, werd aan het 

stichtingskapitaal toegevoegd.

Amsterdam, mei 2018


