
PROF. MR. B.M. TELDERSSTICHTING, DEN HAAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking van het resultaat)

€ € € €

A c t i v a

Materiële vaste activa

Inventaris 2.950 6.169

Bibliotheek 1 1

2.951 6.170

Vlottende activa

Subsidie 120.934 121.403

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 160.348 2.464

Liquide middelen 782.615 787.163

1.063.897 911.030
Totaal activa 1.066.848 917.200

P a s s i v a

Eigen vermogen 996.944 832.737

Langlopende schulden 7.200 9.000

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva 62.704 75.463
Totaal passiva 1.066.848 917.200

2019 2018
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PROF. MR. B.M. TELDERSSTICHTING, DEN HAAG

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Begroting Uitkomsten Uitkomsten

2019 2019 2018

€ € €

B a t e n

Subsidie 550.400 561.244 554.123

Subsidie voorgaand jaar 0 0 0

Overige inkomsten 15.800 169.270 25.322
566.200 730.514 579.445

L a s t e n

Instellingskosten

Personeelskosten 390.860 388.039 394.402

Huisvestingskosten 37.000 36.664 36.585

Bureaukosten 13.400 17.192 10.727

Reis- en verblijfkosten 16.700 17.774 16.637

Accountants-, advies- en administratiekosten 28.500 27.874 29.452

Overige kosten 3.400 3.830 1.843

489.860 491.373 489.646

Kosten activiteiten

Liberale Reflecties 21.500 16.000 18.134

Congressen/Symposia 33.300 16.418 23.169

Uitgave geschriften 29.400 37.078 13.794

Werkgroepen 1.500 1.359 1.507

Overige projecten 10.500 4.079 7.874

96.200 74.934 64.478

Totaal lasten 586.060 566.307 554.124

Resultaat -19.860 164.207 25.321
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PROF. MR. B.M. TELDERSSTICHTING, DEN HAAG

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAAT

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Reserves en fondsen

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Baten

De rechtsvorm van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting is stichting. De stichting is gevestigd te Den 

Haag aan de Mauritskade 21-23 en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41151763.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van 

de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De 

afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor de jaarverslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de 

Richtlijnen gevolg, in het bijzonder: Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties.

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De baten van de 

subsidie uit hoofde van de Wet Financiering Politieke Partijen worden verantwoord op basis van de 

geldende regelgeving. Baten van nalatenschappen worden verantwoord als hiervoor een vetrouwbare 

schatting kan worden gemaakt.
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PROF. MR. B.M. TELDERSSTICHTING, DEN HAAG

Personeelsbeloningen

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 

in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

De pensioenpremies worden afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Op grond van de 

uitvoeringsovereenkomst en RJ 271 is het de stichting toegestaan de pensioenregeling te verwerken 

overeenkomstig de verplichting aan de pensioenuitvoerder. Uit dien hoofde worden de over een jaar 

verschuldigde pensioenpremies als pensioenlasten in de rekening van baten lasten verwerkt.
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