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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018                                                                                

 

  2018 (x € 1.000) 2017 (x € 1.000) 

     

Verkregen donaties  18.800  18.300 

Toegezegde donaties  17.359  17.999 

  1.441  301 

     

Bedrijfskosten  1.662  1.527 

Bedrijfsresultaat  -221  -1.226 

     

Financiële baten en lasten  0  3 
     

Resultaat  -221  -1.223 

 

OVERZICHT VAN DE BESTEDINGEN  

 
Bestedingen 2018 
 

 2018 (x € 1.000)    2017 (x € 1.000) 

Verdeling naar programma's   

Publiek Belang 6.768 39% 6.845 38%

Mens & Natuur 4.757 27% 5.749 32%

Sociale Initiatieven  5.834 34%  5.405 30%

  17.359 100%  17.999 100%

   

 2018 (x € 1.000)    2017 (x € 1.000) 

Verdeling op basis van type ondersteuning   

Programmatisch-institutioneel  11.328 65%  12.314 68%

Projectmatig  6.031 35% 5.685 32%

  17.359 100%  17.999 100%

 
NB: Programmatisch-institutionele ondersteuning is gericht op het versterken van begunstigden ter ondersteuning van 
hun langetermijnmissie. 
 
 

Bestedingen 2019 
 
Voor 2019 bestaat het voornemen om een bedrag van € 15 miljoen te doneren. 
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ALGEMENE TOELICHTING                                                                                                                        
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 
Algemeen 
 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva; zij 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in 
het jaar van oorsprong en voor zover deze voorzienbaar zijn. 
 
Vacatiegelden / onkostenvergoeding / personeelskosten 
 
Het beleid van Stichting Adessium wordt bepaald door een bestuur dat bestaat uit drie leden. De leden van het bestuur 
krijgen geen andere beloning dan een niet-bovenmatig vacatiegeld. Stichting Adessium heeft een tweehoofdige directie. 
Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die 
maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn voor personen die vergelijkbare werkzaamheden verrichten. Het 
beloningsbeleid dient de stichting in staat te stellen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. 
 
Bij de stichting waren ultimo 2018 13 werknemers (11,80 FTE) werkzaam.   
  
Som der financiële baten en lasten 
 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten met 
betrekking tot vorderingen en schulden. 
 
N.B. Stichting Adessium maakt gebruik van aan haar kostenloos ter beschikking gestelde kantoor-, vergader- en 
ontmoetingsfaciliteiten. 
 


