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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatverdeling)

ACTIVA
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

3.936

4.131

31.778

21.175

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

23.035

3.100

91.873

116.298

Effecten
Liquide middelen
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114.908

119.398

13.343.508

13.129.780

2.624.304

2.733.304

16.118.434

16.007.788
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PASSIVA

Eigen vermogen

31 december 2016
€
€
15.795.398

31 december 2015
€
€
15.723.428

55.945

55.945

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

9.449

15.656

257.642
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212.759
267.091

228.415

16.118.434

16.007.788
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LATEN OVER 2016
2016
€
Baten
Activiteitenlasten
Resultaat na besteding
activiteitenlasten
Beheerslasten - Personeel
Beheerslasten - Afschrijvingen
Beheerslasten - Overige
Som der beheerslasten

2015
€

585.546
-297.210

€
572.493
-277.379

288.336
148.037
1.194
67.135

Bijzondere baten en lasten
Netto resultaat
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€

295.114
249.800
975
60.117

216.366

310.892

71.970

-15.778

71.970

-15.778
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1.3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Praemium Erasmianum is feitelijk en statutair gevestigd op Jan van Goyenkade 5, 1075 HN te
Amsterdam, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41200350.

ALGEMENE TOELICHTING
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Het doel van Stichting Praemium Erasmianum is, uitgaande van de culturele tradities van Europa in het
algemeen en van het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de geestes- en
maatschappij-wetenschappen en van de kunsten te versterken en haar maatschappelijke erkenning te
bevorderen. Hierbij staan tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch kritisch denken centraal.
Zij tracht dit doel te bereiken door de toekenning van prijzen of anderszins. Zo mogelijk worden jaarlijks
een of meer geldprijzen toegekend onder de naam Erasmusprijs.
Het beleid door de stichting ten aanzien van de beleggingen is: bij een spreiding daarvan over aandelen
en vastrentende beleggingen, een zodanige groei van het vermogen te behalen dat ook in de toekomst
de doelstelling van de stichting kan worden bereikt. Hierbij dient de cashflow uit beleggingen voldoende
te zijn voor de lopende uitgaven.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en laten zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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 kostprijs. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs (alle
kosten die samenhangen met de verkrijging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats
en in hun huidige staat te brengen.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening voor pensioenen
Stichting Praemium Erasmianum heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de
staat van baten en lasten verwerkt.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de
balans opgenomen tegen de contante waarde.
Volgens de individuele pensioenbrief van de heer Sparreboom bestaat er een onvoorwaardelijk recht op
indexatie van zijn pensioen. Uit hoofde van deze verplichting heeft Stichting Praemium Erasmianum een
voorziening op de balans opgenomen.
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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.
Pensioenlasten
Stichting Praemium Erasmianum heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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1.4 TOELICHTING

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1 Eigen vermogen
Overige reserves

15.795.398
2016
€

Reserve ongerealiseerde koersverschillen
Stand per 1 januari
Ongerealiseerde herwaardering boekjaar
Gerealiseerde herwaardering boekjaar
Stand per 31 december
Vrije reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Ongerealiseerde herwaardering boekjaar
Gerealiseerde herwaardering boekjaar
Stand per 31 december
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15.723.428
2015
€

1.157.720
-30.038
1.127.682

1.367.875
-209.555
-600
1.157.720

14.565.708
71.970
30.038
14.667.716

14.371.331
-15.778
209.555
600
14.565.708

