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Balans per 31 December 2015
(n

a resultaatbestemmi ng)

31 december2014

31 december2015

ACTIVA
Ref

€

€

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN

Vordering op Stichting United World
College Nederland
Vordering op Coöperatieve vereniging
United World College Maastricht U.A.

1

197.354

2

745.471

942.825
LIQUIDE MIDDELEN

3.

5.437

3.833

942.825
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( n a re su

ltaatbe ste m m i n g)

31 december2014

31 december2015

PASSIVA
Ref

€

€

€

KAPITAAL
Stichtingskapitaal

4

LANGLOPENDE SCHULDEN
Ledenrekening Coöperatieve Vereniging
United World College Maastricht U.A.

5.

€,

-671.291

-681.713

-671.291

-681.713

675.124

517.304

675.124

517.304

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schuld aan Coöperatieve Vereniging
United World College Maastricht U.A.
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942.825

169.846
169.846

942.825

5.437

946.658

Staat van Baten en Lasten over 2015
2015

2014

Ref. €
Ontvangen bijdragen
Kosten board ing studenten

7

I

€

-167j23
o

10

-154.221

4.561

908

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

€

1.062.479
1.216.700

1.020.471
1.187 .594

BRUTOWINST
Overig bedrijfskosten
SOM DER KOSTEN

€

908

4.561

-168.031

-158.782

-211

-147

-168.242

-158.929

RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING

VOOR BELAST¡NGEN

Resultaat als lid van de
Coöperatieve vereniging united
world College

't1

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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157.820
-10.422

-158.929

Toelichtins op de balans en staat van Baten en Lasten
1

.

Algemene toelichting

1.1. Algemeen
De stichting is middels een notariële akte op 5 april 2006 opgericht
1.2. Activiteiten
Eind 2015, vlak voor de jaarwisseling, is de statutaire doelstelling aangepast aan de huidige situatie
en komen te luiden: "De stichting United World College Maastricht heeft tot doel het bijdragen aan
en (doen) ondersteunen van de United World College Maastricht, het (doen) ondersteunen van

(oud-)leerlingen die aldaar ondenrvijs volgen, gaan volgen of hebben gevolgd en het samenwerken
en (doen) bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de United Word Colleges wereldwijd. Zij geeft hier
hier invulling aan door middel van bestuurlijke samenwerking; uitwisseling en samenwerking; het werven
van fondsen voor'needs-based' beurzen voor leerlingen, voor bijzondere buitenschoolse programma's
en voor de faciliteiten; het bevorderen van evenementen en sociaal ondernemerschap activiteiten; en
de ontwikkeling en instandhouding van een gemeenschap voor betrokkenen bij UWC Maastricht."
1.3. Continuïteit
De jaarlijkse verplichtingen van Stichting UWC Maastricht ten aanzien van de Coöperatieve vereniging

UWC Maastricht U.A. worden enerzíjds gedekt door Stichting UWC Nederland en anderzijds door het
het impact fund. De ledenrekening van de Coöperatieve vereniging UWC Maastricht U.A. is niet
direct opeisbaar. Tevens wordt er op basis van de jaarrekening 2015 van de Coöperatieve vereniging
UWC Maastricht U.A. een hoog winstaandeel ven¡vacht. De verwachting van het bestuur is dat dit de
komende jaren voortgezet wordt.
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.
Binnen de Stichting UWC Maastricht is een impact fund opgericht ten behoeve van het generen
van sponsoring.
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 Richtlijnen 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 verwezen 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 reêle waarde van de
tegenpreitatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering'
3.2. Liquide middelen
vrije
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. lndien middelen niet ter
gehouden'
rekening
beschikking Staan, dan wordt hiermee bij de waardering
3.3. Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Trañsactiekosten die direct zijn tóe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
na
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden
eerste verwerking gewaãrdeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten'
wordt op basis
Het verschil tussen de bãpaalde boãkwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
in de winstschulden
langlopende
de
van
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd
winst-en-verl iesreke n n g als nterestlast verwerkt.
i

i

3.4. Kortlopende sch ulden
Korflopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kor¡opende 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.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1. Algemeen

geleverde
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
worden
jaar.
transacties
op
opbrengsten
De
prestaties en de kosten en andere lasten over het
verantwoord in het jaar waarin zt1 zryn gerealiseerd.

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

4.3. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
wordt
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
leningen.
ontvangen
de
op
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten
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Vlottende activa
1. Vordering op Stichting United World College Nederland

31-12-2015
€

31-12-2014
€
197.354

Vordering op Stichting United World College Nederland

2. Vordering op Goöperatieve vereniging United World College Maastricht U.A.
31-12-2015
€

31-12-2014
€
745.471

Vooruit ontvangen facturen bijdrage boarding studenten

3. Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 1 0.34.30.652
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5.437

3.833

4. Stichtingskapitaal
ln onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven
2015
€
Stand per begin boekjaar
Exploitatieresultaat
Stand per eind boekjaar

2014
€

-671.291

-512.362

-10.422

-158.929

-681.713 -671.291

5. Langlopende schulden

31-12-2015
€
Ledenrekening Coöperatieve Vereniging
United World College Maastricht U.A.

31-12-2014
€

517.304

675.124

De ledenrekening ultimo 2015 dient te worden opgedeeld in een rekening-courant positie en in
resultaatpositie. De rekening-courant positie betreft enkel de investeringen die de leden hebben
verricht in de Coöperatie. 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 resultaat2015 wordt pas toegevoegd nadat dit is vastgesteld in de
bestuursvergadering 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.

Opdeling ledenrekening Goöperatieve vereniging UWC Maastricht U.A. in een rekening-courant
positie en in een resultaatpositie

31-12-2015
€

31-12-2014
€
-352.679
1.027.803

-352.679

Rekening-courant positie op de ledenrekening Coöp. UWCM
Resultaat positie op de ledenrekeníng Coöp. UWCM
Totaal ledenrekening Coöp. UWCM

869.983
517.304

675.124

Verloop-overzicht rekening-courant positie op de ledenrekening van Goöperatieve vereniging
UWC Maastricht U.A.

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Stand per begin boekjaar

-352.679

-352.679

Stand per eind boekjaar

-352.679

-352.679
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Verloop-overzicht resultaatpositie op de ledenrekening van Coöperatieve vereniging
UWC Maastricht U.A.

31-12-2015
€
Stand per begin boekjaar
Resultaat 2013 cf . resultaatverdeling in de ALV van Coop.UWCM
Resultaat 2014 cf . resultaatverdeling in de ALV van Coop.UWCM
Stand per eind boekjaar

31-12-2014
€
895.965
131.838

1.027.803

-157.820

869.983

1.027 .803

6. Kortlopende schulden
Nog
Nog
Nog
Nog

te betalen
te betalen
te betalen
te betalen
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942.825
167.123
1.815

908

169.846

942.825

7. Ontvansen biidragen

31-12-2015
€
Ontvangsten Stichting United World College Nederland
Correctie vordering op Stichting United World College Nederland

31-12-2014
€

1.062.479

1.217.825

-197.354

1.020.471

1.062.479

8. Kosten boarding studenten
Kosten boarding studenten 7l12van de facturatie 2014-2015
Bijdrage aan Coöp. vereniging UWC Maastricht U.A. o.b.v kapitaalstorting
Bijdrage uit het impact fund

1.302.027

745.471

275.000
167.123
1.302.027

1.187.594

Gemi ddeld aantal werknemers :
Gedurende het boekjaar 2015 waren geen werknemers in dient op basis van
een volledig dienstverband (201 4:0).

9. overige hedrijfskosten
Advocaat- en notariskosten
Accountantskosten
Assurantiën

1.838

908
908

Ã

1.815
908

10. Financiële baten en lasten
Bankrente en kosten

-211
11

11. Resultaat als lid van de Coöp. UWCM
Resultaat 2014 uitGoöp. UWCM toegekend aan Stichting UWCM

Maastricht, 23 iuni 2016
Stichting United World College Maastricht
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157.820
157.820

147
147

Het bestuur
A.G.

C.

us

A. van Heijningen Nanning a

P.T.M. Dreesmann-Houben

GJLúÞ-.
Ede
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Overige gegevens
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Gebeurtenrssen na balans datum
Er hebben geen gebeurtenissen na balans datum plaatsgevonden die vermeld
dienen te worden.
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Bijlage
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IMAZARS
SAM ENSTE LLI NGSVERKLARI NG

Aan:

Stichting United World College Maastricht
Maastricht

OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening20lS van Stichting United World College
Maastricht te Maastricht bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de Staat van
baten en lasten over 2015 met de toelichting samengesteld.
SAM ENSTELLI NGSVERKLARI NG ACCOU NTANT

De jaarrekening van Stichting United World College Maastricht te Maastricht is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarb'tj
horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons venruacht dat wij u ondersteunen b'rj het opstellen en
presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
admi nistratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting United World College
Maastricht. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA venrvijzen wij u naar mrvw. nba. n l/uitleg-samenstel li ngsverklaring.
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