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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Activa

Financiele vaste activa
beleggingen
lening u/g

Vlottende activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

Totaal activa

31/12/2019
EUR

31/12/2018
EUR

880.673
6.500
887.173

824.974
12.900
837.874

821
18.777

694
16.946

19.598

17.640

906.771

855.514

644.387
254.677
899.064

644.387
208.737
853.124

7.707

2.390

906.771

855.514

Passiva
Eigen vermogen
stamkapitaal
algemene reserve

Kortlopende schulden
diversen

Totaal passiva
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Baten

2019
EUR

Koers- en valutaresultaten
beleggingen
Opbrengst beleggingen
rente en dividenden
transactie- en portefeuillekosten

2018
EUR

146.313

6.386
-6.358

Ontvangen giften

-63.291

5.657
-6.433
28

-776

1.700

1.500

148.041

-62.567

92.826

78.923

9.275

5.084

102.101

84.007

45.940

-146.574

Lasten
Uitkeringen
Algemene kosten

Voordelig resp.nadelig saldo boekjaar

4

Stichting Fonobori
Ridderkerk

Jaarrekening 2019

3. TOELICHTING ALGEMEEN
3.1 Oprichting, naam en zetel
De stichting is opgericht op 16 oktober 2008 en heeft haar activiteiten gestart op 1 januari 2009.
De stichting draagt de naam FONOBORI (Financiele Ondersteuning Noordhave-Bolnes-Ridderkerk).
Zij is gevestigd te Ridderkerk.
3.2 Doelstelling van de stichting
Artikel 3 en 4 van de statuten luiden als volgt:
De stichting stelt zich ten doel als steunstichting werkzaam te zijn ter bevordering van
het maatschappelijke en cultureel welzijn van individu en gemeenschap hoofdzakelijk
in de Gemeente Ridderkerk, onafhankelijk van enige levensbeschouwelijke, politieke
of economische groepering, ras of huidskleur overeenkomstig de geldende democratische
beginselen. De stichting neemt geen deel aan organisaties en instellingen en heeft geen
personeel in dienst.
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door enerzijds het zo goed mogelijk beheren
van het vermogen en anderzijds:
1. het verlenen van financiele bijdragen aan organisaties en instellingen die zich inzetten
ten behoeve van projecten die woon- en leefklimaat in en rond De Noordhave bevorderen;
2. het verlenen van financiele bijdragen of het verstrekken van leningen aan organisaties en
instellingen, die zich richten op de ondersteuning van ouderen in de wijk Bolnes;
3. het verlenen van financiele bijdragen aan organisaties en instellingen, ten behoeve van
projecten, die beogen de huisvestingssituatie van ouderen in de Gemeente Ridderkerk
te verbeteren of zich manifesteren op maatschappelijk en/of cultureel terrein;
4. alle andere wettige middelen.
3.3 Stamkapitaal van de stichting
Het stamkapitaal van de stichting betreft het liquidatiesaldo na vereffening van de (voormalige)
Stichting Noordhave, voorheen gevestigd te Ridderkerk.

3.4 Waarderingsgrondslagen
De beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum.
Alle overige posten in de balans worden opgenomen tegen de nominale waarde.
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3.5 Grondslagen van resultaatbepaling
De koersresultaten van beleggingen - zowel gerealiseerd als ongerealiseerd - worden ten gunste c.q.
ten laste van de rekening van baten en lasten geboekt.
De rente- en dividendopbrengsten worden als resultaat verantwoord in het jaar van daadwerkelijke
ontvangst. De transactie- en portefeuillekosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben.
De uitkeringen worden in de rekening van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin deze zijn
betaald.
Alle overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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