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Stichting Asterales
Ter attentie van het Bestuur
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage

Rotterdam 1 juli 2019
130365

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting Asterales te
's-Gravenhage.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Asterales te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2018 en de staat van baten en lasten over 2018, met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Asterales.Wij hebben geen controle-of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Accountants - Bel stingad iseurs - Ma agement Consultante
atermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam

Tel: 088 277 15 00 - Unit.rotterdam@mazars.nl Praxiiy
MEMBER •

GLOBAL ALLIANCE OF
I -OEPENDENT FIRMS

MAZARS N.V.

St tutair gevestigd te  otterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)
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1.2 ALGEMEEN

OPRICHTING STICHTING

Blijkens de akte d.d. 10 januari 2017, verleden voor notaris jhr.mr. F.J.M.I van Rijckevorsel van
Kessel te 's-Gravenhage, werd de stichting per genoemde datum opgericht.

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Asterales, bestaan voornamelijk uit:
Het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen als
bedoeld in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, welke instellingen actief zijn
op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en
vormgeving, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts
onder het voorrecht van boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan ook) alsmede
het aanvragen van subsidies;
b. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van initiatieven om exposities, voorstellingen,
onderzoek en andere activiteiten te bewerkstelligen;
c. het verwerven en beschikbaar stellen van kennis en alle andere dienstige middelen die tot
verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
d. het (her)beleggen van het beschikbare vermogen;
e. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doei in de
ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

SAMENSTELLING BESTUUR

De bestuurssamenstelling in 2018 is als volgt:

De heer A. Salzer Levi; Voorzitter: benoemd 10 januari 2017;
De heer M.J. van Wulfften Palthe; Penningsmeester: benoemd 10 januari 2017;
Mevrouw M.E. Jaworska; Secretaris: benoemd 10 januari 2017.

ANBI STATUS

De stichting heeft sinds 10 januari 2017 de ANBI status.

DESKUNDIGENONDERZOEK

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van
deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 Lid 7 BW.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MAZARS N.V.

D.W. van der El AA
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stichting Asterales
Koninginnegracht 19

2514 AB  s-Gravenhage
WWW. astera les. org

KvK nummer 67781233
RSIN 857171689

VERSLAG 2018

Stichting Asterales is opgericht op 10 januari 2017 met het oogmerk om cultuur, beeldende
kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek, vormgeving, alles In de ruimste zin
des woords, te bevorderen.

Tijdens het jaar is de nadruk gelegd op regionale initiatieven.

Het Bestuur hêeft het Beleidsplan verruimd om de activiteiten verder te ontplooien met
oogmerk de ontwikkeling van jeugd en jong volwassenen, binnen een sociaal cultureel kader,
met toevoeging van het zorgaspect.

Werkzaamheden

In haar tweede jaar is de Stichting actief geweest de doelstellingen en missie verder in te
vullen,  aarbij een aantal projecten de revue zijn gepasseerd. Het Bestuur heeft een
selectieprocedure gehanteerd, waarbij het Bestuur unaniem tot besluitvorming moest komen.

Tijdens het jaar hebben de bestuursleden met vier stichtingen gesproken. Gaandeweg is de
nadruk van Stichting Asterales zich sterker gaan richten op regio Den Haag, met aandacht op
sociaal en cultureel impact voor jeugd en jongvolwassenen. Het Bestuur sluit echter geen
andere activiteiten uit en zal altijd bereid zijn partijen binnen de doelstelling en de missie van
de Stichting te ondersteunen.

Het Bes uur heeft een voorkeur projecten op langere termijn te begeleiden aangezien het
Bestuur meent dat langere begeleiding tot meer impact zal leiden. Het Bestuur Is voornemens
twee of drie projecten op lange termijn te ondersteunen, afgewisseld met een aantal kortere
trajecten.

Werving van Fondsen

In 2018 zijn er Fondsen ontvangen voor een totaal bedrag Euro 25.000 uit donaties.
Er zijn geen kosten gemaakt bij het werven van fondsen.
Het Bestuur tracht de werving van fondsen verder uit te breiden in de komende jaren, waarbij
de nadruk gelegd zal worden op afspraken op langere termijn.

stichting Asteraies Versiag 2018 30 juni 2019 1



Beheer van Fondsen

De beheerskosten zijn beduidend lager dan in het jaar van oprichting en beperken zich
voornannelijk tot de accountantskosten voor het samenstellen van de jaarrekening, en
overige beheerskosten (bijvoorbeeld de kosten voor het beheer en bijhouden van de
website).

De Stichting heeft een nominale investering van USD 50.000,- in het aandeelkapitaai van
Asteraceae Limited, Gibraltar.

Stichting Asterales heeft twee ING Bank rekeningen:
NL61 INGB 0006 2890 81 (Euro)
NL36 INGB 0020 1757 60 (US Dollar)

Mazars Accountants zijn aangesteld om namens Stichting Asterales de jaarrekening 2018
samen te stellen volgens standaard 4410.

Besteding van Fondsen

waarbij de donaties nog in 2018 zijn

RSIN-nummer: 81504300
RSIN-nummer: 802994325
RSIN-nummer: 810950856

Het Bestuur heeft in 2018 drie projecten uitgekozen,
uitgekeerd voor totale waarde van Euro 20.500:

Euro 3.000 Medical Checks for Children
Euro 7.500 Stichting Dance Festival
Euro 10.000 De Dutch Don t Dance Division

Tevens heeft het Bestuur besloten een aantal projecten op langere termijn te ondersteunen.
Elk individueel project zal beoordeeld worden en ingedeeld in aantal categorieën:

Eenmalig betreft unieke evenementen met een specifiek sociaal of cultureel onderwerp of bij
een herdenking van sociaal of cultureel historisch belang.

Lange termijn bijdrage is bedoeld om de continuïteit van het initiatief te waarborgen, met
specifieke aandacht op sociale en culturele ontwikkelingen van jeugd en jong volwassenen.

Periodiek op langere termijn is gericht op specifiek projecten of festivals welke regelmatig
worden georganiseerd, met een tussenliggende opbouwperiode.

Het Bestuur is al in gesprek met een aantal partijen voor een langdurige samenwerking.
Tijdens de beleidsperiode 2019 - 2021 verwachten wij een aantal projecten op langdurige
basis te kunnen ondersteunen, waarbij de impact op jeugd en jongvolwassenen gewaarborgd
dient te worden.
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Beleidsplan 2019 - 2021

Het Bestuur heeft het Beleidsplan in details doorgenomen. Tijdens de bestuursvergadering is
besloten om de doelstellingen en missie van Stichting Asterales verder te verruimen.

Financiële Prognose 2019   2021

2019 2020 2021
Inkomsten uit Vermogen € 0 € 0 € 0
Inkomsten uit Donaties € 50.000 € 40.000 €40.000
Uitgaven aan Doeistelling € 47.000 € 38.000 € 36.000
Aigemene Kosten maximaal € 3.000 €2.000 € 2.000

Passiva/ Eigen Vermogen €0 € 0 €2.000

Rechtsvorm, Inschrijving, Fiscaalnummer

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in 2018.

Het Bestuur is ongewijzigd en telt drie onbezoldigde leden: Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester. Het voitaliig bestuur is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen.

Het bestuur van Stichting Asterales in 2018 bestaat uit:
Voorzitter de heer A. Salzer Levi,
Secretaris mevrouw M.E. Jaworska
Penningmeester de heer M.J. van Wulfften Palthe

Daarnaast hebben de bestuursleden actief bijgedragen aan de uitwisseling van kennis en
informatie met geïnteresseerde initiatieven en projecten. De bestuursleden hebben individueel
en gezamenlijk een aantal partijen opgezocht.

~ uJ trskci

M. E/Oawot ka
s-Gra eof age 30 juni 2019

Stichting Asterales
Koninginnegracht 19
2514 AB  s-Gravenhage
www.asterales.org
KvK nummer 67781233
RSIN 857171689

stichting Asteraies Versiag 2018 30 juni 2019 3



stichting Asterales
's-Gravenhage

3. JAARREKENING

10



stichting Asterales
's-Gravenhage

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatverdeling)

2018 2017

ACTIVA
€ €

VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1 - 51.923

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN 2 1.618 105

1.618 52.028
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2018 2017
€ €

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserve

3
-1.360 49.050

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 4 2.978 2.978

1.618 52.028
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018 2017

NETTOBATEN 5

€

25.000

€

75.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 6 20.500 14.400
Kosten beheer en administratie 7 2.987 11.550

SOM DER LASTEN 23.487 25.950

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 1.513 49.050

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 8 -51.923 -

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -50.410 49.050

BESTEMMING SALDO VAN BA TEN EN LASTEN

Overige reserve -50.410 49.050
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTICINCSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSRECISTER

Stichting Asterales is feitelijk en statutair gevestigd op Koninginnegracht 19, 2514 AB te 's-
Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67781233.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPCESTELD

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer
aanvaardbare normen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met bijzondere
waardeverminderingen. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar
gedeclareerde dividend van de deelneming.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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3  TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per
1 januari 2018
Waardeveranderingen

Boekwaarde per
31 december 2018

Deelneming
€

51.923
-51.923

Dit betreft een belang van 77,65% nominaal $ 50.000 gewone aandelen Asteraceae Ltd. te
Gibraltar. De verkrijgingsprijs bedraagt € 51.923.

VLOTTENDE ACTIVA

2 LIQUIDE MIDDELEN

ING

2018 2017
€ €

1.618 105

3 STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2018
Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2018

Overige re¬
serve 

€
49.050

-50.410

-1.360
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KORTLOPENDE SCHULDEN

4 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Accountantskosten
Te betalen A. Salzer Levi

2018 2017
€ €

2.250 2.250
728 728

2.978 2.978
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 2017

5 NETTO BATEN
€ €

Ontvangen schenking 25.000 75.000

6 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Stichting Holland Dance Festival (ANBI-stichting) 7.500 7.500
Stichting De Dutch Don't Dance Division (ANBI-stichting) 10.000 -

Stichting Medical Checks for Children (ANBI-stichting) 3.000 -

Stichting Movies that Matter (ANBI-stichting) - 6.900

20.500 14.400

7 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Accountantskosten 2.739 2.250
Notariskosten - 2.145
Advieskosten - 4.344
Bankkosten 130 59
Design en kosten website 91 2.124
Overige algemene kosten 27 628

2.987 11.550

8 WAARDEVERANDERINGEN VAN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Waardeveranderingen deelneming -51.923 -

's-Gravenhage, 1 juli 2019

Het bestuur van Stichting Asterales

A. Salzer Levi
Voorzitter

M.J. van Wulfften Palthe M.E. Jaworska
Penningsmeester Secretaris
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