BALANS 2020
Activa

Passiva

Vaste Activa
immateriele v.a.
Geen
Materiële vaste activa
Geen
Financiële vaste activa
Geen
Niet toe te wijzen vaste activa
Geen
Vlottende Activa
Voorraden
Geen
Vorderingen / Debiteuren
Effecten

Geen
Geen
Liquide middelen
Bank op 31-12-2020

Totaal

Eigen vermogen
bank / kas / debiteuren

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 5.466,29

Voorzieningen
Geen

€ 0,00

Geen

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Vreemdvermogen

€ 0,00
€ 5.466,29

€ 5.466,29

Totaal

€ 5.466,29

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Baten

Lasten

Donaties/Giften/Crowdfunding/Sponsoring/Subsidie
Deelnemersbijdrage Metaaltijdendag 2020

€ 1.312,50

Totaal

€ 4.616,00

€ 3.303,50

Catering Metaaltijdendag
Overige kosten Metaaltijdendag
Kosten Metaaltijdenbundel 7
Bank afrekeningen betalingsverkeer

€ 0,00
€ 23,90
€ 2.929,75
€ 163,84
€ 3.117,49

Totaal

€ 3.117,49

Saldo Baten en Lasten

Toelichting Balans

€ 1.498,51

TOELICHTING

Activa
Vaste activa
Vaste activa zijn zaken die langer dan één jaar aan je onderneming verbonden zijn.
1) Immateriële vaste activa: niet tastbare en niet financiële kosten, zoals oprichtingskosten en vergunningen.
De stichting heeft geen immateriële vaste activa.
2) Materiële vaste activa: tastbare zaken die de bedrijfsvoering voor langere termijn dienen, zoals gebouwen en wagenpark.
De stichting is niet in het bezit van lange termijn vaste activa.
3) Financiële vaste activa: beleggingen op de lange termijn, zoals aandelen en beleggingen.
De stichting is niet in het bezit van aandelen of beleggingen.
4) Niet toe te wijzen vaste activa: hieronder worden posten vermeld die niet zijn onder te brengen bij een van de andere posten van vaste activa, zoals aankoopsommen.

De stichting heeft geen verdere vaste activa in bezit van waarde.
Vlottende activa &Liquide middelen
Vlottende activa zijn zaken die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden. Ook liquide middelen (geld) vallen hieronder.
1)Voorraden: goederen binnen het bedrijf die dienen om eindproducten te vervaardigen en de eindproducten die nog niet zijn verkocht, zoals onderhoudsmiddelen en verpakkingsmateriaal.
De stichting produceert geen producten ter directe verkoop.
2) Vorderingen: openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals BTW en debiteuren.
De stichting is door de belasting dienst vrijgesteld van omzetbelasting, inhoudingsplicht voor loonheffingen en belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.
3) Effecten: waardepapieren die niet als investering voor de lange termijn bedoeld zijn, zoals effecten en obligaties.
De stichting bezit geen effecten.
4) Liquide middelen: geldelijke middelen die direct beschikbaar zijn, zoals bankrekeningen en contanten.
De liquide middelen van de stichting bestaan uit een banksaldo opgebouwd uit gift/donaties/subsidies/sponsoring en deelnemersbijdragen voor de symposiumdag. In 2019 bestond de bankbalans uit het eindresultaat van 2019 en de deelnemersbijdragen
van het symposium. Er waren geen openstaande facturen meer.
Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken: eigen vermogen = activa - schulden
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de activa en heeft geen schulden.
Lang vreemd vermogen
Het lang vreemd vermogen zijn leningen die langer dan één jaar zijn aangegaan. Langlopende schulden: te betalen bedragen met een termijn van langer dan één jaar, zoals hypotheken en leningen.
De stichting is in 2020 geen langlopende leningen aangegaan of heeft langlopende schulden.
Kort vreemd vermogen
Het kort vreemd vermogen bestaat uit middelen die je onderneming slechts voor een korte tijd beschikbaar heeft. In elk geval korter dan één jaar. Kortlopende schulden: te betalen bedragen met een looptijd van korter dan één jaar, zoals salarissen en
belastingen.
De stichting is in 2020 geen kortlopende schulden aangegaan of heeft nog openstaande kortlopende schulden.

Toelichting Baten en Lasten
De leden van het bestuur van Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting geen enkele beloning of onkostenvergoeding, conform de statuten. De stichting heeft geen personeel in
dienst.
De inkomsten (baten) bestaan jaarlijks uit deelnemersbijdragen van deelnemers aan het Metaaltijdencongres welke kostendekkend moeten zijn voor het symposium. Daarnaast kunnen inkomsten verkregen worden uit eventuele giften, donaties,
sponsorbedragen en/of subsidies ten behoeve van in de eerste plaats de uitgave van de Metaaltijdenbundel en verder eventuele extra activiteiten voor het symposium (bijvoorbeeld het bekostigen van een buitenlandse spreker). Eventuele winst uit de
deelnemersbijdragen aan het symposium gaat eveneens naar de productie van de Metaaltijdenbundel.
De uitgaven (lasten) bestaan jaarlijks uit kosten gemaakt ten behoeve van de organisatie van het Metaaltijdencongres, kosten gemaakt ten behoeve van de uitgave van de Metaaltijdenbundel en promotie ten behoeven van beide activiteiten. Inkomsten
komen derhalve volledig ten goede van beide activiteiten.

Totalen Kwartaal Overzicht 2020
€ 3.967,78

Eind bedrag op rekening 31-12-2019:
IN

inkomsten/uitgaven gesplitst
UIT

KWARTAAL
Bedrag (EUR) BIJ

Inschrijving MTD 2020

Kosten MTD 2020

Inkomsten Bundel MTD 7

Kosten Bundel MTD 7

Bank kosten

Overig Inkomsten / uitgaven

Bedrag (EUR) AF

K1: Januari - Maart 2020

€ 1,00

€ 79,87

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 79,87

€ 1,00

K2: april-juni 2020

€ 50,00

€ 0,29

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,29

€ 0,00

K3: Juli - September 2020

€ 2.645,00

€ 38,08

€ 595,00

€ 0,00

€ 1.425,00

€ 0,00

€ 38,08

€ 625,00

K4: Oktober - December 2020

€ 1.920,00

€ 2.999,25

€ 717,50

€ 23,90

€ 1.000,00

€ 2.929,75

€ 45,60

€ 202,50

TOTAAL 2020

€ 4.616,00

€ 3.117,49

€ 1.312,50

€ 23,90

€ 2.475,00

€ 2.929,75

€ 163,84

€ 828,50

€ 4.616,00

€ 3.117,49

€ 1.312,50

€ 23,90

€ 2.475,00

€ 2.929,75

€ 163,84

€ 828,50

inkomsten/uitgaven gesplitst totaal

controle tabblad 1 totalen

€ 1.288,60
reserve MTD 2020

Eind bedrag op rekening 31-12-2019:

€ 3.967,78

Totaal IN
Totaal UIT
TOTAAL op rekening

€ 4.616,00

Op TRIODOS rekening 31-12-2020

€ 3.117,49
€ 5.466,29
€ 5.466,29

€ -454,75
reserve/te kort Met.Bundel 2020

€ 4.616,00

€ 1.498,51

€ 3.117,49

