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Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

A c t i v a
2018
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vlottende vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

2017
€

€

13.172

81.515

€
642

61.621
41.522
81.515

103.143

94.687

103.785
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P a s s i v a
2018
€
Eigen vermogen (1)
Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

2017
€

€

90.173

4.514

€
86.029

13.240
4.516
4.514

17.756

94.687

103.785
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Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

Baten

€
151.768

€
215.506

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige lasten

2.576
143.858

935
142.094

Som van de lasten

146.434

143.029

5.334

72.477

Rentelasten en soortgelijke lasten

1.190

1.008

Resultaat

4.144

71.469

(4.144)

(71.469)

Mutatie overige reserves

-

-
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Stichting ANTAR is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer
van Koophandel onder nummer: 41213293. Het adres van Stichting ANTAR is Makassarstraat 149,
1095 SV Amsterdam.
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine rechtspersonen hoofdstuk C1 "kleine organisaties zonder winststreven". De jaarrekening is
opgemaakt op .....................................

Doelstellingen van de stichting
De stichting stelt zich ten doel:
Het bevorderen van een oprecht, waardig bestaan middels het ondersteunen van de authentieke
gezonde groei van kinderen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het continueren, verbeteren en
verdiepen van het kinderproject "ANTAR, een thuis voor kinderen". Dit door middel van:
—
het bieden van kindermiddagen, weekeinde en kampen in binnen- en buitenland;
—
het bieden van mogelijkheden tot het opdoen van kennis en ervaringen die kinderen niet of niet
altijd kunnen opdoen binnen hun thuissituatie en op school;
—
het bieden van mogelijkheden om de leervakken die op school onderwezen worden beter te
begrijpen en te integreren in het eigen leven;
—
het aangaan en onderhouden van contacten met ouders, onder andere in de vorm van
huisbezoeken en het organiseren van ouderbijeenkomsten;
—
het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires;
—
het samenwerken met andere bij het kind betrokken organisaties, en al hetgeen tot één en
ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de
ruimste zin van het woord.
De stichting wil deze doelstellingen realiseren op een ﬁnancieel dusdanig gezonde basis dat de
continuïteit van de stichting nimmer in gevaar komt. De stichting heeft het maken van winst
uitdrukkelijk niet als doel.

Vreemde valuta
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele
valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling
dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van
baten en lasten.

Pagina 7
Stichting ANTAR, Amsterdam

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte
economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.
De afschrijvingsduur luidt als volgt:
—
De inventarissen over vijf jaar.
—
De vervoermiddelen over vijf jaar.
Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van
de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Vlottende vorderingen
De vlottende vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele
benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Baten
Ontvangsten van de gelieerde entiteiten worden afzonderlijk onder de baten verantwoord. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin deze ontvangen worden.

Overige lasten
Uitgaven ten behoeve van/aan de gelieerde entiteiten worden afzonderlijk onder de overige lasten
verantwoord. Deze lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze betaald zijn. De overige lasten
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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Toelichting op de balans
Eigen vermogen (1)
Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
Stand per 1 januari
Resultaat

86.029
4.144

14.560
71.469

Stand per 31 december

90.173

86.029

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Stichting ANTAR heeft per jaareinde 3 huurovereenkomsten afgesloten voor het gebruik van diverse
ruimten. De huurovereenkomst voor de Mekassarstraat 149 te Amsterdam is per 1 november 2018
met 5 jaar verlengd tot 1 november 2023. De twee andere huurovereenkomsten hebben een
opzegtermijn van 1 maand. De overeengekomen huur hierover bedraagt circa € 24.600 voor 2019 en
circa € 119.000 tot einde looptijd.
Stichting AEON, Vereniging GAEA en Stichting ANTAR hebben toegezegd om, zover als de eigen
middelen dat toelaten, elkaar te ondersteunen om de voortgang van de activiteiten te waarborgen.
Daartoe verstrekken zij bijdragen ter dekking van de normaal te achten gezamenlijke exploitatiekosten
aan elkaar. Het bestuur van Stichting AEON en de leden van Vereniging GAEA hebben besloten beide
entiteiten op te heffen per 1 januari 2019.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Bezoldiging aan bestuurders
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd (2017: onbezoldigd).

