Stichting Mimakkus
Eindhoven

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

300

400

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

17.614
4.089

Liquide middelen
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17.248
2.314
21.703

19.562

93.093

77.154

115.096

97.116
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31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

28.178

33.973

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Voorziening Barat
Overige schulden en overlopende passiva
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17.533

7.149

2.585
7.311
59.489

196
6.616
49.182

9

86.918

63.143

115.096

97.116
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€
Baten

2019
€

€

230.137

2018
€
199.811

Lasten
Directe lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

102.152

89.553

91.450
100
42.231

66.613
100
31.920

Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat

235.933

188.186

-5.796

11.625

1

-

-5.795

11.625

-5.795

11.625

Resultaatbestemming
Stichtingsvermogen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Mimakkus is feitelijk en statutair gevestigd op Iepenlaan 40, 5616 NS te Eindhoven en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17145048.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Mimakkus bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de beoefening van
podiumkunst en het aantonen van de effectiviteit en het bevorderen van het gebruik van clowntherapie.
SBI code: 90011:
Informatieverschaffing over continuïteit
In deze jaarrekening zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op de veronderstelling van duurzame
voortzetting van de activiteiten van de stichting.
Ten aanzien van de impact van de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende onzekerheden is de
toelichting opgenomen bij de Gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting op de balans.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Mimakkus zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen Cl (Kleine Organisaties zonder winststreven), die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. In deze jaarrekening zijn de begrotingscijfers 2018 evenwel niet opgenomen,
omdat de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt.
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.
Financiële instrumenten
Onder financiele instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiele derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiele instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van financiële
derivaten.
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Grondslagen
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.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 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
Het stichtingsvermogen staat volledig ter beschikking van de Stichting.
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
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.
Omzetverantwoording
Onder netto omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor
de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen.
Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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