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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 16 mei 2017 tot en met 31 december
2017 van Stichting Cultuurfonds Ede te Ede.
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Cultuurfonds Ede te Ede
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en
lasten over de periode 16 mei 2017 tot en met 31 december 2017 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Algemeen aanvaardbare
Nederlandse Grondslagen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekeninggeen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Cultuurfonds Ede per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017
in overeenstemming met Algemeen Nederlands Aanvaardbare Grondslagen
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ALGEMEEN
Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 16 mei 2017, verleden door notaris Mr. P.T.A. Benedek werd de Stichting
Cultuurfonds Ede per genoemde datum opgericht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Cultuurfonds Ede, statutair gevestigd te Ede, Burgemeester Prinslaan 64
bestaan voornamelijk uit het door middel van versterken van de kunst- en cultuursector een
aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren.
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RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
De staat van baten en lasten over 16 mei 2017 tot en met 31 december 2017 en kunnen als volgt
worden samengevat:

x 1.000

16-5-2017 / 31-122017
€
%

Baten
Inhuur derden

132
-14

100,0
-10,6

Subtotaal

118

89,4

Kantoorkosten
Algemene kosten

1
3

0,8
2,3

Som der lasten

4

3,1

114

86,3

Positief exploitatie saldo
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2017
€
%
x 1.000
Activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
142

0,7
99,3

143

100,0

114
29

79,7
20,3

143

100,0

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
31-12-2017
€
x 1.000
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

1
142
143

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

-29
114

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

114

Financiering
Reserves
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FISCALE POSITIE
Vrijstelling vennootschapsbelastingplicht
De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer E. (Erik) van
Leest.
Hoogachtend,
Boschland accountants en adviseurs

S.S. Gummer AA
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1.375

Liquide middelen

142.457

Totaal activazijde

143.832
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PASSIVA
Reserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde
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31 december 2017
€
€

114.128
29.704

143.832
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 16-5-2017 TOT EN MET 31-12-2017
16-5-2017 / 31-12-2017
€
€
Baten
Inhuur derden

132.000
-14.398

Subtotaal
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der lasten
Positief exploitatie saldo
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117.602
1.114
2.360
3.474
114.128
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KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 16-5-2017 TOT EN MET 31-12-2017
16-5-2017 / 31-12-2017
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

114.128
-1.375
29.704
28.329

Kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen

142.457
142.457

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Cultuurfonds Ede is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester Prinslaan 64, 6711KG
Ede te Ede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68775075.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De Stichting Cultuurfonds Ede heeft ten doel door middel van het versterken van de kunst- en
cultuursector een aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen Nederlands aanvaardbare
grondslagen.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen
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.
Vlottende activa
Vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de
vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten de lasten over het jaar. De baten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Omzetverantwoording
De baten omvatten de ontvangen subsidies.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Beoordelingsverklaring afgegeven

13

Stichting Cultuurfonds Ede, Ede

TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2017
€
1.375

Liquide middelen
ING Bank

Reserves
Bestemmingsreserve

142.457
31-12-2017
€
114.128

Het batig saldo van 2017 zal worden aangemerkt als bestemmingsreserve. Dit is conform de
subsidiebeschikking van de gemeente Ede. Dit betekent dat de ontvangen gelden gebruikt zullen
gaan worden voor de activiteiten die de subsideaanvrager beoogd heeft.
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies
Te betalen bedragen

23.250
6.454
29.704
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
16-5-2017 /
31-12-2017
€
Baten
Ontvangen subsidie

132.000

Inhuur derden
Kosten cultuurmakelaar

14.398

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telecommunicatiekosten
Verteer
Kosten website

578
416
47
73
1.114

Algemene kosten
Accountantskosten

2.360

Ede, 29 mei 2018

T.T. van Loenhout
Voorzitter
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A. van der Waal
Secretaris

A.M. Overeem
Penningmeester
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