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Balans per 31 December 2017
(na resultaatbestem ming)
ACTIVA

31 december 2017
Ref

€

31 december2016
€

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

1

5.800

130.436

Liquide middelen

2

r.036

2.770

6.836

133.206
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(na resultaatbestem mi ng)
PASS'YA

31 december2017
Ref

€

31 december 2016
€

€

€

KAPITAAL
Stichtingskapitaal

3

(8ee.08e)

(459.823)

Langlopende schulden

4.

242.859

460.778

Kortlopende schulden

5.

663.066

132.251

6.836

133.206
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Sfaaú van Baten

en Lasten over 2017
2017
Ref

Ontvangen bijdragen
Kosten boarding studenten

b.
7.

€

2016
€

1.187.251

€

1.198.766
1.384.322

1.187 .251

Brutowinst
Overig bedrijfskosten

€

(185.556)

I

657.066

1.576

Som der kosten

657.066

Bedrijfsresultaat

(657.066)

(187.131)

118

(184)

Financiële baten en lasten

9.

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen

Resultaat als lid van de
Coöperatieve vereniging united
world College

10.

Resultaat na belastingen
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1.576

(657.184)

(187.315)

217.918

409.205

(439 266)

221.890

Toelichting op de balans en súaat van Baten en Lasten
1. Algemene toelichting
1.1. Algemeen

De stichting is middels een notariële akte op S aprit20OB opgericht.
1.2. Activiteiten

De stichting United World College Maastricht heeft ten doel het verrichten van onderzoek naar
de exploitatie, het voorbereiden van de exploitatie alsmede het verrichten van alle activiteiten
die de toekomstige exploitatie van het United World College Maastricht kunnen bevorderen.
Tevens heeft de Stichting ten doel het verrichten van onderzoek naar de ontwikkeling van een
vestigingsplek te Maastricht als locatie van het United World College Maastricht.
1.3. Continuïteit
De jaarlijkse verplichtingen van Stichting UWC Maastricht ten aanzien van de Coöperatieve vereniging

UWC Maastricht U.A. worden gedekt door Stichting UWC Nederland.
De dekking door Stichting UWC Nederland vindt niet alleen plaats met bestaande middelen maar
ook met toezeggingen van donateurs voor UWCM voor de volgende jaren. Dit is een
inspanningsverplichting van de zijde van Stichting UWC Nederland.
1.4. Fiscale positie
Er wordt uitgegaan dat de stichting niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting

2. Algemene grondslagen
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtltjnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door

de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. ln de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt ven¡vezen naar de toelichting.
2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
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3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.1. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen *egens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering
3.2. Liquide middeten
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
3.3. Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de venruerving van dé langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste venrverking opgenomen. Langlopende schulden worden
na
eerste veruerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschiltussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op
basis
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopeñde schulden in de winstwinst-en-verliesrekening als interesfl ast veruverkt.
3.4. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste veruverking 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.

4. Grondslagen voor hepaling van het resultaat
4.1. 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 transãcties
worden
verantwoord in het jaarwaarin zijzijn gerealiseerd.

4.2. Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

4.3. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetretfende activa en passíva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Vlottende activa
1. Vorderingen
31112t2017

Vordering op Stichting United World College Nederland
Af : vooziening incourante vordering
Handelsdebiteuren

31t12t2016

€

€

655.251
(655.251)
5.800
5.800

130.436
0

130.436

2. Liquide middelen
31t12t2017
€
Rabobank rekening-courant
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34.30.652
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1.036

31t12t2016
€
2.770

3. Stichtingskapitaal
ln onderstaand ovezicht is het verloop van het kapitaalweergegeven

2016
€

2017

€
Stand per begin boekjaar
Exploitatieresultaat
Stand per eind boekjaar

(45e.823)
(439.266)

(681.713)

(8ee.089)

(459.823)

221.890

4. Langlopende schulden
31t12t2017

31t12t2016

€
Ledenrekening Coöperatieve Vereniging
United World College Maastricht U.A.

€

242.859

460.778

De ledenrekening ultimo 2017 dient te worden opgedeeld in een rekening-courant positie en in
een resultaatpositie. De rekening-courant positie betreft enkel de investeringen die de leden hebben
verricht in de Coöperatie en de facturen die zijn ontvangen vanuit de Coöperatie.
De rekening-courant positie van de ledenrekening is opgenomen onder de kortlopende schulden.
De resultaatpositie op de ledenrekening betreffen de resultaten conform de resultaatverdelingen zoals
deze zijn besloten in de algemene ledenvergadering van de Coöperatie.
Het aandeel in het resultaat2017 wordt pas toegevoegd nadat dit is vastgesteld in de
algemene leden vergadering van de Coöperatieve vereniging UWC Maastricht. u.A.
Het saldo van de ledenrekening is niet direct opeisbaar en zal in de toekomst naar verwachting worden afgelost
door positieve resultaten in Coöperatieve vereniging UWC Maastricht. U.A.

Verloop-overzicht resultaatpositie op de ledenrekening van Goöperatieve vereniging
UWC Maastricht U.A.

31t12t2017
€
Stand per begin boekjaar
Resultaat 2015 cf . resultaatverdeling in de ALV van Coop.UWCM
Resultaat 2016 cf . resultaatverdeling in de ALV van Coop.UWCM
Stand per eind boekjaar

460.778

(217.e18)
242.860

31t12t2016
€
869.983
(40e 205)
460.778

5. Kortlopende schulden
31t12t2017
€
Rekening-courant positie op de ledenrekening Coöp. UWCM, kortlopend deel
Nog te betalen inzake bijdrage boarding studenten 2016
Nog te betalen accountantskosten
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31t12t2016
€

661.251
130.436
1.814
663.066

1

.815

132.251

6. bijdragen

31t12t2017
€
Ontvangsten Davis-UWC IMPACT challenge (t mio Doilar)
Ontvangsten Stichting United World College Nederland
Ontvangsten Stichting United World Cotlege Nedertand bitaterals 18-20
Overige ontvangsten
Beuzen National Committee studenten 201 7
Bijdrage boarding studenten 2016 ontvangen in 2017

31t12t2016
€
893.330
175.000

5r 3.000

19.000
655.251

130.436
1.187.251

1198.766

7. Kosten boarding studenten

31t12t2017
€
Kosten boarding studenten 2016 betaaldin2017
Correctie bijdrage boarding studenten 2015t2016
Verrekening kosten boarding studenten met r/c postie Coop. UWCM
Betalingen aan Coöp. vereniging UWC Maastricht U.A.
Beurzen National Committee studenten 2017

31t12t2017

€
130.436

(167.123)
352.679
532.000
655.251

793.330

275.000

1.187.251

1.384.322

31t12t2017

31t12t2017

Gemiddeld aantal werknemers :
Gedurende het boekjaar 2017 waren geen werknemers in dienst.

8. Overige bedrijfskosten
€
Notariskosten inzake statutenwijziging 29 december
Dotatie voorziening incourante vorderingen
Accountantskosten
Assurantiën

€

20'1 5

472
655.251
I .815

2.012

657.066

(e08)
1.576

9. Financiële baten en lasten

31t12t2017
€
Bankrente en kosten
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118
118

31t12t2017

€
(184)

_Íqo_

10. Resultaat als lid van de Coöp. UWCM

31t12t2017
€
Resultaat 2015 uit Coöp. UWCM toegekend aan Stichting UWCM
Resultaat 2016 uit Coöp. UWCM toegekend aan Stichting UWCM

31t12t2016

€
409.205

(217.918\
409.205

11. Overige gegeyens
Gebeuftenissen na balans datum
Er hebben geen gebeurtenissen na balans datum plaatsgevonden die vermeld
dienen te worden.

Maastricht, 1 Juni2018
Stichting United World College Maastricht
Het bestuur

J. Breugem

H.C.B. Peek

O. Hoes

E.J.M. Wehrens-Seelen

S. Berings
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Overige gegevens

Page 10 of

11

Stichting United World College Maastricht, Maastr¡cht

