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Balans 2017
ACTIVA

31-12-2017

Materiële vaste activa

143.113

Totale vorderingen

775.577

Liquide middelen

571.649

TOTALE ACTIVA

PASSIVA

Totale garantievermogen
Totale Kortlopende Schulden
TOTALE PASSIVA

1.490.339

31-12-2017

-275.791
1.766.130
1.490.339
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Jaarrekening 2017
BATEN
Publieksinkomsten
Opdracht derden

2017
96.309
424.229

Indirecte opbrengsten

114.231

Budgetfinanciering AFK

126.088

Budgetfinanciering Stimuleringsfonds
Overige subsidies uit publieke middelen
Directe opbrengsten
TOTALE BATEN

606.089
1.517.733
527.015
3.411.693

LASTEN
Beheer
Personeel

377.424

Materieel

350.171

Totaal

727.595

Activiteitenlasten
Personeel
Materieel

2.132.421
575.409

Totaal

2.707.830

TOTALE LASTEN

3.435.425

SALDO

-23.732

Rente lasten

-8.677

Bijzondere baten

15.243

RESULTAAT

-17.166
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Algemene toelichting
Doel
Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen:
1.

2.

3.

Het creëren van een forum en een podium voor openbaar onderzoek en publieke
evenementen op het gebied van de culturele, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen
van de oude en nieuwe media, alles in de meest ruime zin van het woord, alsmede het
beheren van het monument "De Waag" gelegen aan de Nieuwmarkt 4 te Amsterdam.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: verbindingen tot stand te
brengen tussen oude en nieuwe media. De Stichting brengt daartoe mensen uit het
bedrijfsleven, educatie, kunst, maatschappelijke en culturele organisaties, overheid en het
openbare leven bijeen op basis van werksessies en publieke evenementen, publicaties en
producten.
De middelen die de Stichting ontvangt worden aangewend voor de doelstelling als
hierboven vermeld.

Oprichting
De stichting is opgericht op 1 december 1994.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn
640 voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640
Organisaties zonder winststreven).
Continuïteit
Het resultaat bedraagt in 2017 is – 17.116 (2016: 51.840). Nadat sinds de reorganisatie uit
2014 er drie jaar op rij een positief resultaat is gerealiseerd eindigt het boekjaar met een klein
verlies. De solvabiliteit blijft daardoor zwak en een doorlopend punt van aandacht.
In 2017 zijn wederom een aantal grote meerjarige projecten toegekend. Desbetreffende
opdrachten zorgen voor een gevulde projectportefeuille en liquiditeit. De New Business
Portefeuille van de organisatie heeft een goede mix van financiering. In 2018 wordt verder
gewerkt aan nieuwe geldstromen die de Public Research van de organisatie moet
ondersteunen.
In 2017 is het aantal FTE stabiel gebleven met het voorgaande jaar. De organisatie is zo
georganiseerd dat met een minimum aan overhead wordt gewerkt.
Toekomstperspectief
Eigen vermogen
De doelstelling om eind 2017 weer een positief eigen vermogen te hebben is te positief. De
stichting heeft een langere periode nodig vanwege het feit dat in het veld waarin de stichting
opereert lage marges worden gerealiseerd. Een positief eigen vermogen zal conform prognose
In 2021 gehaald worden, bij gelijkblijvende omstandigheden.
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Verdiencapaciteit
Stichting Waag Society heeft voldoende projecten in portefeuille om haar capaciteit in te
plannen en daarmee in 2018 e.v. positieve jaarcijfers te realiseren. De organisatie wordt in het
veld waarin zij opereert zeer gewaardeerd en als prominente partij gezien. Hiervan getuigt
onder andere de grote publiciteitsexposure en de vele bezoekers van haar websites.
Continuïteit
Op basis van de genomen maatregelen, de kwaliteit van de ordeportefeuille en het strikte
uitgavenbeleid, waarbij sprake is van een adequaat cashmanagement, is zowel de directie als
de Raad van Toezicht van mening dat Stichting Waag Society op termijn weer een gezonde
basis zal verwerven.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de directie van Stichting Waag Society zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen in de toelichting van de desbetreffende jaarrekening posten.
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Met ingang
van boekjaar 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van de inschatting van de gebruiksduur
van de ‘computer hard- en software’ van 2 naar 5 jaar. Daardoor wordt vanaf 2017 niet meer
met 50% afgeschreven, maar 20%.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Voor zover nodig zijn
voorzieningen getroffen, die op individuele basis worden bepaald.
Overlopende activa-passiva
De projecten die nog niet afgerond zijn per balansdatum worden verantwoord als
onderhandenwerk. Externe kosten worden opgenomen tegen kostprijs. Uren worden
opgenomen tegen een uurtarief bestaande uit de directe loonkosten plus een opslag voor
overhead.
Bij het gereedkomen van het project worden de totale baten en de totale lasten van dit project
in de exploitatierekening verantwoord. Tussentijds worden zo nodig voorzieningen getroffen
voor eventuele verliezen op het onderhanden werk.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt, dat winsten slechts zijn
opgenomen, indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en
risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, rekening is gehouden.
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Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bijdragen,
voor zover die bijdragen kunnen worden toegerekend aan het boekjaar. Tevens zijn onder de
baten opgenomen de subsidies en bijdragen van derden, voor zover deze subsidies en
bijdragen betrekking hebben op projecten en activiteiten welke in het boekjaar zijn uitgevoerd.
Lasten
De lasten zijn berekend op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarden, op basis van de verwachte economische
levensduur.
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