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1. Algemeen
1.1 Doel
De stichting heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan het toegankelijk maken van
wetenschap voor een breed publiek, het promoten van de wetenschapsfilm en het versterken
van de reputatie van Nijmegen als kennis- en cultuurstad, door middel van het organiseren van
een jaarlijks internationaal filmfestival voor de wetenschapsfilm, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut, de stichting heeft geen winstoogmerk.

1.2 Oprichting van de stichting
Bij notariële akte d.d. 23 januari 2015 verleden voor notaris mr. C.B.A. Gips te Nijmegen is
opgericht de stichting InScience. De activiteiten worden met ingang van 23 januari 2015
gedreven voor rekening en risico van de stichting InScience.

1.3 Bedrijfsgegevens
De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland te Arnhem onder nummer 62490702.
De stichting is ANBI geregistreerd.
De stichting is gevestigd op Arsenaalpoort 16, te 6511 PN Nijmegen.

1.4 Samenstelling bestuur per 31 december 2017
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

P. Hagoort
P.R. Kuyper
E.A.J.M. Keulemans
S.P. den Hamer
R. Migo

1.5 Samenstelling directie per 31 december 2017
Per balansdatum wordt de directie gevoerd door dhr. J.C. van de Woestijne.

1.6 Personeel
De stichting had in het boekjaar 2017 gemiddeld 1 personeelslid in dienst.
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1.7 Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

1.8 Bestemming van de winst 2017
De winst over 2017 bedraagt € 2.217 tegenover een verlies over 2016 van € 11.849. De
bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 7.

1.9 Verwerking van het verlies 2016
Het verlies ad € 11.849 is in mindering gebracht op de algemene reserves.
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2 Bestuursverslag
Bestemming resultaat & vaststelling jaarrekening
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van € 2.217 toe te voegen aan de algemene
reserves.
Het bestuur van Stichting InScience heeft in haar vergadering van 22 mei 2018 de jaarrekening
2017 vastgesteld.
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2017
Bedragen in euro’s

BALANS

BALANS

31-12-2017

01-01-2017

Activa
1.950

39.154

Belastingdienst te vorderen btw

20.157

19.177

Liquide middelen

26.142

38.145

Overige vorderingen

20.620

-

Totaal ACTIVA

68.869

96.476

Algemene reserve

23.083

20.866

Crediteuren

41.910

48.910

-

20.000

3.875

6.700

68.868

96.476

Debiteuren

Passiva

Vooruit ontvangen inkomsten
Nog te betalen kosten
Totaal PASSIVA
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3.2 Staat van baten en lasten over 2017
Bedragen in euro’s

BEGROTING

RESULTATEN

RESULTATEN

2017

2017

2016

BATEN
Publieksinkomsten

22.000

16.729

17.354

Sponsorgelden

56.052

57.893

92.904

Subsidies overheden

96.420

74.999

50.000

134.132

139.132

105.000

32.000

20.850

15.000

Subsidies kennisinstellingen
Fondsen
Overige baten

23.689

Overige baten en lasten vorig bj

14.920
340.604

338.212

280.258

Personeelskosten

177.471

177.497

135.009

Organisatiekosten

33.000

28.448

26.617

Programmakosten

89.000

75.141

77.888

Marketing, communicatie, pr

53.100

49.139

52.593

Totaal LASTEN

352.571

330.225

292.107

Bruto bedrijfsresultaat

-11.967

7.987

-11.849

Totaal BATEN

LASTEN

5.770

Belastingen
Netto bedrijfsresultaat
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-11.967

2.217

-11.849

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van stichting InScience bestaan voornamelijk uit het organiseren van een
filmfestival ten behoeve van het promoten van wetenschappelijke films en het versterken van de
reputatie van Nijmegen als kennis- en cultuurstad.
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen nominale kostprijs.
De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikkingstaan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de nominale kostprijs.
Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Bij de bepaling van het resultaat wordt het baten- en lastensysteem gehanteerd.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de
winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve
belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie
daarvan waarschijnlijk is.
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3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Balans activa

Belastingdienst:
Over de jaren 2015 en 2016 is er abusievelijk geen vennootschapsbelasting afgedragen c.q.
teruggevorderd. Dit is in 2017 gecorrigeerd. In 2018 zullen de aangiften 2015 t/m 2017 worden
ingediend.
De vordering op de belastingdienst bestaat uit de posten
BTW
4e kwartaal 2017
Suppletie 2017
Totaal

€ 24.582
€ 1.345
€ 25.927

Vennootschapsbelasting
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Totaal

€
€
€
€

Totaal vordering

€ 20.157

.

6.543 -/2.370
1.597 -/5.770 -/-

Balans passiva

Algemene reserve

2017

2016

Stand per 1 januari

20.866

Resultaat boekjaar

2.217

Stand per 31 december
Nog te betalen kosten
Personeelskosten

2017

11.849
20.866

2016
3.305
271

Diversen

299
6.700

Diverse schattingen 2016
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-

23.083

Legekosten

Totaal

32.715

3.875

6.700

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Toelichting baten

In 2017 is de methodiek veranderd in het verwerken van de mutaties om meer inzicht te krijgen
in de soorten opbrengsten. In het jaarverslag van 2018 zal dan ook een betere vergelijking van
de cijfers aanwezig zijn.
De post “Baten en lasten voorgaande boekjaren” bestaat uit:
Vrijval kosten opgenomen in 2016
€ 6.700
Correctie subsidies 2016
€ 2.050 -/Diverse kleine posten
€ 270
Totaal
€ 4.920

Toelichting lasten

In 2017 is er een nieuwe verwerking van de uitbetaalde salarissen toegepast conform de
richtlijnen van de Wet op de jaarrekening. Hierdoor is er meer zicht op de juistheid van de af te
dragen verplichtingen aan de Belastingdienst. In 2016 was deze niet aanwezig.
De post “Belasting” bestaat uit:
Af te dragen vennootschapsbelasting 2015
Te vorderen vennootschapsbelasting 2016
Af te dragen vennootschapsbelasting 2017
Totaal
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€
€
€
€

6.543
2.370
1.597
5.770

3.6 Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur

-----------------------------P. Hagoort
Voorzitter

-----------------------------P.R. Kuyper
Penningmeester

-----------------------------E.A.J.M. Keulemans
Secretaris

-----------------------------S.P. den Hamer
Bestuurslid

-----------------------------R. Migo
Bestuurslid
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