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Stichting IJsselbiennale
t.a.v. het bestuur
Havenplein 20
7411 ME DEVENTER

Referentie:
Betreft:
Jaarrekening 2019

Hasselt, 2-11-2020

Geacht bestuur,,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting IJsselbiennale te Deventer
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,

V.J.M. Buysman RB

Partner van:

Mastenmakerstraat 15-17
8064 DX Zwartsluis
Tel. 038 - 386 82 28
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

17.924

23.584

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Huisstijl/website

17.924

23.584

Materiële vaste activa
Inventaris

1.384

1.384

-

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

1.693

1.693
1.693

1.693

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen

1.960

1.210

6.216
18.560

8.560
26.736

9.770

Liquide middelen

131.947

11.855

Totaal activazijde

179.684

46.902
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

-11.501
111.645

-11.501
8.574

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

100.144
Langlopende schulden
Achtergestelde leningen

11.501

2.927-

11.501
11.501

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Onderhanden projecten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

11.501

17.004
32.911

-21
-

18.124

201
38.148

Totaal passivazijde
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68.039

38.328

179.684

46.902

Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Opbrengsten
Subsidiebaten
Publieksinkomsten
Projectopbrengsten
Totale baten

175.964
1.890
28.757
206.611

Bruto exploitatieresultaat

206.611

Kosten
Programmakosten
PR en communicatie
Organisatiekosten
Projectkosten
Totale lasten

16.836
13.175
44.772
28.757
103.540

Resultaat

103.071

Bestemmingsreserve organisatie IJsselbiennale 2020/2021

103.071
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting IJsselbiennale , statutair gevestigd te Deventer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 67780946.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van
het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de
realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’.

Kosten van ontwikkeling
Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het
waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen
vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde
ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst- en
verliesrekening.
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFOmethode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde
termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd.
Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. 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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
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.
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Huisstijl/
website
€
34.904
-11.320
23.584

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

-5.660
-5.660

Afschrijvingen
Mutaties 2019

34.904
-16.980
17.924

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
1.408
1.408

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 1 januari

-24
-24

Afschrijvingen
Mutaties 2019

1.408
-24
1.384

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019
€
Gereed product en handelsgoederen
Publicaties

1.693

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

1.960

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

6.216

Overige vorderingen
Overige vordering

18.560

Liquide middelen
Rekening courant bank

131.947
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Eigen Vermogen
31-12-2019
€
Eigen vermogen
Stand per 31 december

-11.501

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve organisatie IJsselbiennale 2020/2021

111.645

Bestemmingsreserve organisatie IJsselbiennale 2020/2021
8.574
103.071
111.645

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de besteding van de gelden ten behoeve van de IJsselbiennale
2021.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Achtergestelde leningen
Lening H. Hengeveld
Lening M. Conijn
Lening Kunstenlab

1.750
1.751
8.000
11.501

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

17.004

Onderhanden projecten
Onderhanden IJsselkaravaan/Dag van de IJssel

32.911

Overige schulden
Rekening courant schuld Kunstenlab
Overige te betalen kosten

15.175
2.949
18.124
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Stichting IJsselbiennale te Deventer
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Subsidiebaten
Subsidies
Subsidie Proeftuin

19.750
156.214
175.964

Publieksinkomsten
Vrienden van de IJsselbiennale

1.890

Overige baten
Projectopbrengsten (voor specificatie zie bijlage 1)

28.757

Programmakosten
Kunstroute
Productie en organisatiekosten kunstroute
Proeftuin

6.395
2.340
8.101
16.836

PR en communicatie
Vormgeving en productie PR middelen
Campagne
Sponsoren

6.772
4.403
2.000
13.175

Organisatiekosten
Organisatiekosten
Projectleiding/productie/ondersteuning
Huisvesting
Reis en andere onkosten personeel

616
40.457
2.159
1.540
44.772

In de kosten en baten van de IJsselbiënnale zijn ook de projectkosten voor de Proeftuin Kunst+Landschap
opgenomen. Bij afronding van dit project in 2021 wordt een separate verantwoording opgenomen.
Overige lasten
Projectkosten (voor specificatie zie bijlage 1)

28.757

- 13 -

Stichting IJsselbiennale te Deventer
3.1 Projecten
Ijsselkaravaan 2019-2021
Subsidies

IJsselkaravaansessies
Overall kosten

Projectsaldo

inkomsten
43.667

uitgaven
11.326
1.509
12.835

30.832

Dag van de Ijssel 2019
Subsidies

Organisatie/afstemming
PR inzet
PR middelen
Overkoepelend programma

Projectsaldo

inkomsten
18.000

uitgaven
5.000
560
4.711
5.650
15.921

2.079
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