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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
Activa
31 december 2017

31 december 2016

Ref.
Vorderingen
Te vorderen sponsorbijdragen

4

0

10.654

Liquide middelen

5

17.955

18.337

17.955

28.991

31 december 2017

31 december 2016

€

€

13.458

22.438

4.497

6.553

17.955

28.991

Passiva
Ref.
Eigen vermogen
Algemene reserve

6

Kortlopende schulden

7
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Staat van baten en lasten over 2017

Ref.
Baten
Bijdragen derden

8

2017

2016

€

€

8.605

26.759

8.605

26.759

16.168
1.417

23.274
2.618

Som der lasten

17.585

25.892

Resultaat

(8.980)

(867)

Som der baten
Lasten
Projectkosten
Overige lasten

11
10
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Algemene toelichting
Activiteiten

De activiteiten van Stichting Erasmusfestival Brabant betreffen voornamelijk het organiseren van een periodiek
cultureel festival in Brabant in de geest van Erasmus en gekoppeld aan de uitreiking van de Praemium
Erasmianum

1.2.

Stelselwijzigingen

In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

1.3.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Erasmus Festival Brabant zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.
2.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa
en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.

2.2.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van vorig jaar.

2.3.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.4.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.5.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd
vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien
de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
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Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen
bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.

3.
3.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of te kort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

3.2.

Ontvangen subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de
gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan.

3.3.

Baten als tegenprestatie voor levering van zaken of diensten

Indien baten worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten en deze baten niet zijn opgenomen in de staat
van baten en lasten, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting. Indien dit van belang is voor het inzicht
wordt een indicatie gegeven van de reële waarde van deze baten.

3.4.

Sponsorbijdragen

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.5.

Giften en soortgelijke baten

Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord.

3.6.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.7.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden gebaseerd op
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

3.8.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
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verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

4.

Vorderingen

Sponsorbijdragen

5.

31 december
2017

31 december
2016

€

€

0

10.654

Liquide middelen

De liquide middelen zijn alle opeisbaar

6.

Eigen vermogen

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31 december
2016

Dotatie 2017

Onttrekking
2017

31 december
2017

€

€

€

€

22.438

0

8980

13.458

Vrij besteedbaar vermogen
•
Algemene reserve

7.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen. De
verplichtingen die pas na 1 jaar vervallen dienen als langlopend te worden gepresenteerd.

7.1.

Overige schulden

Te betalen projectkosten festival 2017/2016
Te betalen bestuurskosten

31 december
2017

31 december
2016

€

€

3.782
715

5.795
758

4.497

6.553

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
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8.

Baten

In 2016 en 2017 zijn geen subsidies ontvangen. De bijdragen betreffen ontvangen bedragen van het bedrijfsleven,
een gelieerde organisatie en een beperkt bedrag aan giften. Aan alle hieruit voorvloeiende verplichtingen is
voldaan.

9.
9.1.

Personeelskosten
Bestuurders en toezichthouders

De bestuurders hebben geen beloning ontvangen

10.

Overige lasten

Bankkosten
Bestuurskosten

11.

2017

2016

€

€

122
1.295

155
2.463

1.417

2.618

2017

2016

€

€

9.134
7.034

7.832
15.442

16.168

23.274

Projectkosten

PR , communicatie en organisatie
Directe projectkosten
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12.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 had de stichting geen werknemers in dienst.

’s-Hertogenbosch, juni 2018

Het bestuur,
Drs. A. Buys, voorzitter tot 7 maart 2018
Mr.Dr. A.G.M. Rombouts, voorzitter vanaf 7 maart 2018

A.J.M. Dankers RA, penningmeester tot 7 maart 2018
Drs. Ing. A.C.L. Penners-Wouters, penningmeester vanaf 7 maart 2018

Stichting Erasmusfestival Brabant
Statutaire adres
Statutaire vestigingsplaats
‘s-Hertogenbosch
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Overige gegevens

Verwerking saldo van baten en lasten (of voorstel daartoe)
Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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