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Balans op 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2016
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2

€

31 december 2015
€

33.410
738

36.439
16.807

34.148

53.246

Eigen vermogen
Algemene reserve

3

0

0

Kortlopende schulden

4

34.148

53.246

34.148

53.246
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Staat van baten en lasten over 2016

Exploitatie
2016
€

Exploitatie
2015
€

Baten
Subsidies Gemeente Den Haag
Overige opbrengsten

283.064
454.067

280.750
450.155

Totaal baten

737.131

730.905

Lasten
Kosten tentoonstelling Lange Voorhout

737.131

730.905

Totaal lasten

737.131

730.905

0

0

Saldo van baten en lasten voor en na
winstbestemming
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Toelichting
1. Algemeen
Doelstelling
De stichting is op 3 februari 2011 opgericht en statutair en feitelijk gevestigd te Den Haag.
De stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse
beeldhouwwerken van binnen- en buitenlandse kunstenaars op de locaties Lange Voorhout en
museum Beelden aan Zee in Den Haag, waarbij ook andere locaties kunnen worden betrokken.
Continuïteit
De stichting heeft geen eigen vermogen en kan derhalve slechts activiteiten ontwikkelen
indien en voor zover hiervoor fondsen zijn geworven. De activiteiten en de fondsenwerving
worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting museum Beelden aan Zee. De stichting
heeft een overeenkomst met Stichting Museum Beelden aan Zee, dat de positieve en
negatieve resultaten ten goede resp. ten laste komen van Stichting Museum Beelden aan Zee.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
directie van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2. Grondslagen van 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.
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
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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.
Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

3. Grondslagen van bepaling van het resultaat
Het resultaat 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 tekort 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.
Subsidies en sponsorbijdragen
Bijdragen van subsidiënten en sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage
betrekking heeft.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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