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2015 2015 2014 2014
in euro in euro in euro in euro

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 6.163 16.399
Materiële vaste activa 9.976 18.286
Financiële vaste activa 20.428 150.428
Som der vaste activa 36.567 185.113

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren 142.178 164.039
Overlopende activa en overige vorderingen 61.962 115.263

204.140 279.302

Liquide middelen 469.064 284.699

Som der vlottende activa 673.204 564.001

Totaal activa 709.771 749.144

Balans per 31 december 2015
na resultaatbestemming
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2015 2015 2014 2014
in euro in euro in euro in euro

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 116.759 -7.837
Bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS 31.362 45.080
Bestemmingsreserve 0 18.050

148.121 55.293

Voorzieningen
Wachtgeldverplichtingen 57.083 76.516

57.083 76.516

Kortlopende schulden
Rekening-courant IVM B.V. 19.000 149.000
Crediteuren 54.102 125.293
Belastingen en premies sociale verzekeringen 108.650 102.903
Overlopende passiva en overige schulden 322.815 240.109

504.567 617.305

Totaal passiva 709.771 749.114

Balans per 31 december 2015
na resultaatbestemming



Jaarrekening 20156

Begroot Werkelijk Werkelijk
2015 2015 2014

in euro in euro in euro

Baten
VWS Instellingssubsidie 476.000 475.683 482.625
Overige baten basisactiviteiten 20.000 19.076 75.786
Opbrengsten projecten Stichting 1.835.700 1.806.241 1.938.328
Totaal baten 2.331.700 2.301.000 2.496.739

Lasten
Personele lasten 1.697.739 1.663.625 1.634.130
Materiële lasten 326.900 255.461 483.148
VWS out-of-pocketkosten 28.000 27.378 28.763
Projectspecifieke lasten projecten 129.000 239.519 282.228
Totaal lasten 2.181.639 2.185.983 2.428.269

Mutatie voorzieningen
Dotatie voorziening Wachtgeldverplichtingen - -22.189 -22.950

Resultaat 150.061 92.828 45.520

Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsreserve - -18.050 -22.950
Mutatie bestemmingsfonds egalisatiereserve VWS - -13.718 16.341
Mutatie algemene reserve 150.061 124.596 52.129

Totaal resultaatbestemming 150.061 92.828 45.520

Staat van baten en lasten 2015
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Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. Activa en
passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen voor de historische kostprijs, dan wel voor de nominale
waarde.

Immateriële vaste activa
De waardering van de immateriële vaste activa is gebaseerd op het aantal uren dat aan de ontwikkeling van de
cursussen is besteed, tegen het voorcalculatorische uurtarief van 2010 en 2011, waarbij tevens rekening is gehouden
met de meerjarenprognose van de opbrengsten uit royalties. Afschrijving vindt plaats op basis van de geschatte
levensduur van 5 jaar.

Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met lineaire
afschrijvingen berekend op basis van de geschatte levensduur (3 jaar voor computerapparatuur en -programmatuur
en 5 jaar voor meubilair en aanverwante zaken).

Financiële vaste activa
De deelneming in IVM B.V. is gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt
berekend volgens dezelfde grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen
De stichting heeft per 1 juli 2010 afstand gedaan van de B3-status. Ook is er, in overleg met de Ondernemingsraad en
na een personeelsstemming, een belangrijke wijziging aangebracht in de Arbeidsvoorwaarden: afschaffing van het
recht op een bovenwettelijke uitkering na onvrijwillig ontslag. Om deze verslechtering van de arbeidsvoorwaarden te
compenseren is een overgangsregeling opgesteld die geldt tot 1 januari 2014. Medewerkers van de stichting die voor
die datum onvrijwillig zijn ontslagen, kunnen aanspraak maken op een extra vergoeding boven hun wettelijke
werkloosheidsuitkering. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld volgens het Besluit Bovenwettelijke
uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, dat geldt op het moment van onvrijwillig ontslag. De duur van de
vergoeding is beperkt tot maximaal 4 jaar, behalve wanneer een werknemer op de datum van ontslag de leeftijd van
56 jaar of ouder heeft bereikt. Deze categorie medewerkers kan tot zijn 65e aanspraak maken op de vergoeding.

Hoewel de overgangsregeling met ingang van 1 januari 2014 is vervallen, moet de voorziening gehandhaafd blijven
om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten
toekomstige verplichtingen. De mutaties ten gunste of ten laste van deze voorziening vloeien niet voort uit eventuele
resultaten behaald met subsidies van het ministerie van VWS.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Subsidies
Subsidiëring vindt plaats door middel van budgetfinanciering. De baten vermeld in de Staat van baten en lasten zijn
voor wat betreft de subsidies van het ministerie van VWS gebaseerd op voorlopige toekenningen.

De opbrengsten betreffende de projecten worden als baten verantwoord in het jaar waarin het project is uitgevoerd.
Baten van meerjarige projecten worden verantwoord naar rato van de (herziene) urenvoortgang.

Pensioenen
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten
aan een pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd
volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van
hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’ en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord. Naar de stand van december 2015 is de dekkingsgraad van ABP 97,2%. 

Herstelplan ABP: In het huidige herstelplan van 2015 staat hoe ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen.
Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels 
voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is sprake van een tekort. In het
herstelplan staan de maatregelen die het bestuur neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie
onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB. Voor 1 april 2016 
heeft ABP een nieuw herstelplan ingediend bij DNB.  

Overige kosten
De overige kosten worden berekend op basis van verkrijgingsprijzen.

Kostentoerekening
De indirecte personele lasten, materiële lasten en overige baten worden, op basis van de werkelijk bestede uren,
doorberekend aan de verschillende activiteiten. Voor elk van de twee uurtarieven (adviseurs en ondersteuning) is een
nacalculatietarief bepaald door de som van de werkelijke personele lasten, materiële lasten en de werkelijke overige
baten te delen door het aantal werkelijke productieve uren, volgens dezelfde methode als in de begroting. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling
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