
Stichting The Young Kieslowski te Leiden

Balans per 31 december 2019 

ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
1 9.494 7.777Debiteuren 

Overige vorderingen en overlopende 
activa

2 
4.315 23.433

13.809 31.210

Liquide middelen 3 27.205 17.640

Totaal 41.014 48.850

PASSIVA

Vermogen 4 
Stichtingsvermogen -1.578 9.180

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

5 
5.294 2.653

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

6 
2.063 5.300

Overige schulden en overlopende
passiva

7 
35.235 31.717

42.592 39.670

Totaal 41.014 48.850
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Stichting The Young Kieslowski te Leiden

Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018
€ € € €

8 76.515 93.168
9 -53.302 -53.674

23.213 39.494

10 33.971 23.931

-10.758 15.563

- -

Baten
Directe lasten

Baten -/- directe lasten

Overige bedrijfskosten

Totaal van resultaat voor belastingen 

Belastingen

Saldo -10.758 15.563

5 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting The Young Kieslowski te Leiden

Staat van baten en lasten

2019
Begroting
2019

€ €

Baten 
Eigen inkomsten 24.359 24.413
Subsidiënten 5.000 5.000
Fondsen 42.500 45.000
Sponsoring 4.656 4.656

76.515 79.069

Directe lasten
Educatie -31.113 -28.426
Programma -15.080 -15.080
Productie -7.109 -7.689

-53.302 -51.195

Overige lasten
Publiciteit -2.736 -2.263
Organisatie -31.235 -30.915

Totaal -10.758 -5.304

6 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting The Young Kieslowski te Leiden

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting The Young Kieslowski is feitelijk en statutair gevestigd op Breestraat 31, 2311 CH te Leiden en 
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61894923.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting The Young Kieslowski bestaan voornamelijk uit educatie en het produceren 
en realiseren van projecten die te maken hebben met film en/of beeldende kunst en/of elke andere 
vorm van kunst. 

Informatieverschaffing over continuïteit 

Het stichtingsvermogen is door het resultaat van het afgelopen jaar negatief geworden. Er zou een 
beeld van onzekerheid kunnen ontstaan over de continuïteit van de entiteit. 
Het bestuur verwacht dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. 
Daarnaast heeft de stichting in boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het 
stichtingsbestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het 
hoofd te bieden. Zo zijn er gesprekken met scholen om de stichtingactiviteiten in een andere (digitale) 
vorm te laten plaatsvinden. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op 
duurzame voortzetting van de stichtingsactiviteiten.
De in de onderhavige jaarverslag gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 
ook gebaseerd op de vernonderstelling van continuïteit van de stichting. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de geldende wet- en regelgeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting The Young Kieslowski te Leiden

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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