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BALANS PER 31 DECEMBER 2018  
(na voorstel resultaatverdeling) 

   31-12-2018   31-12-2017  
  € € € € 

ACTIVA 
Vaste activa  

    
Financiële vaste activa 1      

Effecten en obligaties 2    637.665    708.108  
      

Vlottende activa  
    

Vorderingen  
    

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

3  
 614    1.028   

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

4  
 11.000    -   

 
 

  11.614    1.028  
      
Liquide middelen 5    66.250    107.487  
 
        
    715.529    816.623  

 
 

   31-12-2018   31-12-2017  
  € € € € 

PASSIVA 
Stichtingsvermogen  

    

Reserve koersverschillen   76.498    118.870   
Stamkapitaal   240.942    240.218   
Bestemmingsreserves   99.398    91.500   
Bestemmingsfondsen (privaat)   21.588    34.012   
Algemene reserve   264.729    322.656   
Resultaat boekjaar   -    -18.724   

 
 

  703.155    788.532  
      

Kortlopende schulden  
    

Crediteuren   605    25.605   
Reserveringen en overlopende passiva   11.769    2.486   
    12.374    28.091  
 
        
    715.529    816.623  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018  

 

 

 2018  
 Begroting 

2018   2017  
  € € € 

Baten 

6  

   

Giften en baten uit fondsenwerving 7   11.000   31.000   37.000  
Gerealiseerde financiële baten effecten en obligaties 8   18.799   10.000   10.690  

 

 

 29.799   41.000   47.690  

Lasten 

 

   
Verstrekte bijdragen  9   6.500   5.000   5.500  
Doelbestedingen 10   55.926   24.000   48.878  
Kantoorkosten 11   847   450   442  
Algemene kosten   8.381   9.550   9.662  
Kosten ten behoeve van activiteiten 12   1.152   1.000   1.214  

Som der bedrijfslasten 

 

 72.806   40.000   65.696  

Bedrijfsresultaat  

 -43.007   1.000   -18.006  
Inflatiecorrectie stamkapitaal 0.3% 13   -721   -720   -718  
Netto resultaat  

 -43.728   280   -18.724  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering 
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 
 
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze 
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten 
buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, 
worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële 
instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. 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. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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   TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018 
  

Balans 
 
In 2018 is voor circa 40.000 aan effecten verkocht. 
Het Stichtingsvermogen is in 2018 met circa 80.000 afgenomen, enerzijds ten gevolge van de 
ontwikkelingen op de beurs (42.000) met name in het laatste kwartaal van het jaar, anderzijds 
door de hogere uitgaven ten opzichte van de baten. 
 
Staat van Baten en Lasten 
 
Via de samenwerking met Royal Smit Transformers B.V. heeft Stichting 3 E 11.000 gekregen ten 
behoeve van het organiseren en uitreiken van prijzen voor de beste BSc-verslagen op het gebied 
van energietechniek van de Technische Hogescholen en Technische Universiteiten (zie de 
toelichting in het bestuursverslag). 
Stichting 3 E heeft in 2018 totaal 6.500 verstrekt aan studieverenigingen elektrotechniek van de 
Technische Universiteiten ter ondersteuning van hun activiteiten. 
Daarnaast heeft Stichting 3 E in 2018 circa 16.000 aan toezeggingen voor beurzen gedaan. Aan de 
jaarlijkse prijzen voor de beste BSc-eindverslagen is 8.000 uitgegeven. Ter ondersteuning van 
projecten op de Technische Universiteiten werd in 2018 25.000 uitgegeven. 
In 2018 is Stichting 3 E met een nieuw project gestart, het opzetten van een website op het 
gebied van energietechniek (zie bestuursverslag). Hiervoor is in 2018 circa 7.000 uitgegeven. 
De algemene kosten (totaal circa 8.000) bestaan uit bankkosten (circa 4.500) en 
accountantskosten (circa 3.500). De onkostenvergoedingen (reis- en overige kosten) voor het 
bestuur bedroegen totaal circa 1.100. Het bestuur van Stichting 3 E is onbezoldigd. 

 


