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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Bestuursverslag

Organisatie

Het Bestuur van Stichting Baltan, statutair gevestigd te Eindhoven bestaat uit:

- Herman Schoo: voorzitter

- Eefje op den Buysch: secretaris

- Annie Fletcher: penningmeester

- Danielle Arets

- Peter Zuiderwijk

- Dick Rijken

Activiteiten
Voor 2017 waren Economia in het voorjaar en 100 Days of Learning in het najaar de voornaamste 

hoogtepunten. Met het driedaagse Economia Festival in april gaf Baltan een boost aan een nieuw thema dat 

naast de bestaande twee thema’s (sociale innovatie en relatie mens-technologie) in het portfolio is opgenomen. 

Tijdens de World Design Expo lag de focus op “100 days of learning”, de afrondende editie van de op sociale 

innovatie gerichte Age of Wonderland samenwerking met Hivos. Daarnaast werden er mooie resultaten 

geboekt in de door Baltan (mede-)opgezette initiatieven Creative Ring en Creative Lab Brainport. Zo nam 

Baltan in samenwerking met Credo. op Sectie-C deel aan de Dutch Design Week met een succesvolle expo 

“Do (not) feed the makers”, waarin de 22 winnaars van de Europese WEAR Sustain call naar Eindhoven 

werden gehaald.

Achter de schermen was 2017 het jaar van de herijking na een tegenvallende subsidieronde in 2016. Hoewel  
die deels te wijten was aan de subsidieregels (de afwijzing op nationaal niveau leverde ons op provinciaal 

niveau een achterstand van 75 op 125 punten op ten aanzien van organisaties die wel nationaal gehonoreerd 
werden) ,  kwamen er ook enkele relevante inzichten uit de ontvangen beoordelingen. Baltan greep de 

gelegenheid dan ook aan om de interne structuur te herzien en van daaruit weer een voorsprong te nemen op 

de toekomst. Mede ingegeven door substantiële samenwerkingen zoals die met Hivos in Age of Wonderland, 

had Baltan zich georganiseerd volgens lange-termijn programma’s. In de praktijk bleek echter dat Baltan dit 

stramien iets te strak had doorgevoerd in de communicatie en organisatie, waardoor het moest inboeten aan 

flexibiliteit en synergiën tussen verschillende onderwerpen. Baltan ging zich daarom vanaf 2017 weer meer 

organiseren als projectorganisatie. Waarbij het wel de thematische focus onderliggend aan de vroegere 

programma’s blijft behouden om projecten aan haar portfolio toe te voegen. Waar een project in 2016 maar in 1 

programma-hokje paste (Age of Wondeland, Hack the Body, Economia), kan het nu raken aan meerdere 

thema’s (Sociale Innovatie, Relatie Mens-Technologie, Economie). Op deze manier hervond Baltan de 

flexibiliteit om bepaalde projecten in meerdere contexten te laten renderen, zonder opgebouwde kennis uit de 

voorbije jaren te verliezen. Ook vond Baltan een manier om haar aanbod beter te positioneren naar de wensen 

van private partners om van daaruit ook nieuwe inhoud, samenwerkingen en inkomsten te genereren.

De resultaten werden direct zichtbaar. Een geheel vernieuwde website geeft een accuraat beeld van wie Baltan 

is en waar Baltan voor staat. In de laatste maanden van 2017 (en de eerste van 2018) wist Baltan meerdere 

industriële partners aan zich te binden. Met partners Holst Centre en Sensiks zijn de partnerships 

gecontinueerd en met nieuwe partners Joanknecht en Nobleo zijn nieuwe partnerships aangegaan. Ook 

verwelkomde Baltan in 2017 twee nieuwe publieke partners. In het eerste kwartaal honoreerde de Provincie 

Noord-Brabant Baltan in de Paragraaf 3 regeling: een toezegging die essentieel was om Baltan boven het sub-

kritische niveau te houden. Net voor het jaareinde honoreerde ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de 

aanvraag voor 2018. Hiermee is Baltan nu dus ondersteund op stedelijk, provinciaal en nationaal niveau.

Toekomst
In 2018 bestaat Baltan 10 jaar. Inhoudelijk zal daar in 2018 meermaals naar verwezen worden. Een belangrijke 

evolutie is daarnaast zichtbaar in het lab. In de kelder van het Natlab wordt de Baltan-ruimte getransformeerd 

tot een échte labruimte die qua uitstraling en functionaliteit de identiteit en samenwerkingen van Baltan 

ondersteunt. De ruimte zal plaats bieden aan inhoudelijke opstellingen van Baltans artistieke en industriële 

partners en een plek worden waar technische en artistieke creatives samenwerken. Bijvoorbeeld dankzij 
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residencies, hackathons, samenwerkingen met onze educatieve partners etc. Voor 2018 zijn er een tweetal 

artist residencies gepland in samenwerking met Stichting Niet Normaal in het kader van Robot Love. In 

toenemende mate zal het lab ingezet en omgetoverd worden tot een unieke experimenteerplek. 

Baltan neemt ook het voortouw in een onderzoekstraject over de toekomst van het gehele Natlab, en trekt 

daarin samen op met de andere Natlab coöperatieleden Broet Basement en Plaza Futura. In 2018 zet Baltan in 

op verdere groei. Intrinsiek gedreven vanuit het vergroten van onze inhoudelijke kracht en wie we ermee 

bereiken. We mikken daarbij niet noodzakelijk op het rechtstreeks bereiken van grote aantallen, maar op die 

honderd mensen die op hun beurt weer duizend mensen kunnen inspireren, of tienduizend, of… Door 

meerjarige aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven, de provincie Noord Brabant en landelijke fondsen zal ook 

de daarvoor noodzakelijke organisatiegroei kunnen worden voortgezet. Als solide samenwerkingspartner in de 

eigen initiatieven en die van organisaties als Creative Ring, heeft Baltan inmiddels bewezen dat het een unieke 

inhoudelijke visie heeft, alsook een expertise in de cross-over samenwerkingen waar steeds meer 

beleidsmakers en bedrijven naar op zoek zijn. Baltan klopte in 2016 al aan de grote poort om op 

bovenregionaal niveau haar invloed te vergroten en doet dat nu opnieuw. Het is dan ook noodzakelijk om te 

kunnen groeien naar een organisatie met nét iets meer mankracht en een solide inkomstenbasis. Op het vlak 

van private partnerships heeft Baltan daarvoor de basis gelegd en uitvoerig bewezen een manier te hebben om 

blijvend financiering te halen uit de markt. Dankzij ons internationaal netwerk, komen we ook steeds meer op de 

radar van Europese samenwerkingen, die ons zowel qua inhoudelijke als financiële daadkracht kunnen 

versterken. Dit kan ook de publieke partners niet ontgaan en Baltan verdient dan ook op dat vlak een solide 

ondersteuning en een status die past bij haar bewezen ambities.

Stichtingsvermogen
De financiële situatie van Baltan is gezond. 2017 wordt afgesloten met een bescheiden overschot. Dit wordt 

toegevoegd aan de algemene reserves. Essentieel in dit verhaal waren de publieke inkomsten die we bovenop 

de financiering van Stichting Cultuur Eindhoven hebben ontvangen: de gelden uit de Provinciale Paragraaf-3 

regeling, alsook de projectfondsen van Stimuleringsfonds Creative Industrie en Mondriaanfonds gerelateerd 

aan het Economia Festival. Ook is het huidige resultaat grotendeels te danken aan Baltans ondernemende 

houding: Koen Snoeckx verruilde zijn rol als directeur voor een freelance adviseurschap en Olga Mink nam het 

volledige directeurschap op zich. Koen slaagde erin om trajecten te realiseren waaruit Baltan op termijn extra 

inkomsten kan verwerven: het private partnership model en een Interreg aanvraag. Ook zette Baltan succesvol 

in op een aanvraag voor 2018 bij Stimuleringsfonds Creative Industrie en spande het hele team zich extra in om 

met een beduidend lagere begroting toch een volwaardig inhoudelijk programma neer te zetten. Het verdient 

volgens het Bestuur alle lof dat Baltan niet in de voor de hand liggende slachtofferrol is gaan zitten, maar het 

heft in eigen handen heeft genomen vanuit een sterke visie op de toekomst.

Baltan neemt een erg ondernemende houding aan en investeert in vernieuwende initiatieven. We tonen aan dat 

dit mogelijk is in een context waarin subsidiegever en wetgever vaak ook nog zoekend zijn naar passende 

manier om duurzame ondersteuning te garanderen. We zijn overtuigd dat we zowel met onze private als 

publieke partners verder kunnen bouwen aan een solide organisatie met een relevante lange termijnambitie.

Randvoorwaarden voor groei
In 2017 was Baltan vanwege de opgebouwde organisatiegrootte toe aan grotere kantoorruimtes dan wat er in 

het Natlab nog beschikbaar was. Dankzij de goede relaties met Sint Trudo verhuisde Baltan begin 2017 naar 

een fantastische kantoorruimte op de 6e verdieping van de Apparatenfabriek. Sinds midden 2017 delen we 

deze ruimte met Stichting Niet Normaal, wat versterkend werkt voor ons partnership in Robot Love. Ons 

commitment in het Natlab – met expo en labruimte – blijft daarbij onaangetast en dat betekent dus dat we nu op 

twee fronten synergiën kunnen opzoeken met onze medebewoners.

We verwelkomden in 2017 ook twee nieuwe bestuursleden: Dick Rijken en Peter Zuiderwijk. Samen met 

Danielle Arets, die na een tijdelijke pauze weer toetrad, heeft Baltan nu met zes Bestuursleden ook op dat vlak 

een solide ondersteuning voor de ambitieuze toekomst.
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Samenvatting
Baltan kijkt terug op een inhoudelijk en organisatorisch positief jaar en kijkt ook positief naar de toekomst

Baltans visie op de rol van kunst en technologie op maatschappelijke veranderingen krijg internationaal een 

toenemend draagvlak. Getuige onze voortrekkersrol als oprichter van Creative Ring en de uitnodiging van de 

BMW Foundation om Olga Mink in oktober 2017 in Chili op te nemen als een van 50 geselecteerden voor een 

Internationale denktank over Responsible Leadership.

Dit stemt ons positief over de koploperspositie die we innemen en de mogelijkheden om onze toegevoegde 

waarde ook in de komende jaren te bewijzen. Bovenop ons reeds bewezen portfolio aan vernieuwende 

projecten, verwachten we hierin veel van de nieuwe positionering van onze labruimte en van onze unieke 

samenwerkingsmethode met private partners.

Namens het hele Baltan Bestuur,

Herman Schoo Eefje op den Buysch Annie Fletcher
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Overige langlopende vorderingen 0  0  

 0  0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 7.646  22.689  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.135  13.058  

Subsidievorderingen 12.991  12.734  

Overlopende activa 34.727  4.694  

  68.499  53.175

Liquide middelen 33.090 32.817

 101.589  85.992

31 dec 201631 dec 2017
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

31 dec 201631 dec 2017

PASSIVA

Kapitaal

Algemene reserves 24.578  22.417  

Bestemmingsreserve  10.000  10.000  

  34.578  32.417

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren  7.812  796  

Schulden ter zake van pensioenen 716  269  

Overige schulden 58.483  52.510  

  67.011  53.575

  101.589  85.992
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2017
 

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

 € € €

Baten     

Baten 386.827 359.762 247.465

Overige baten 100.300 101.441 261.712

Totaal baten 487.127 461.203 509.177

Activiteitenlasten -162.000 -155.010 -106.558

Bruto marge   325.127  306.193 402.619

Lasten

Lonen en salarissen 234.723 113.734 177.697

Sociale lasten 0 23.213 28.993

Pensioenen 0 10.397 16.402

Overige personeelskosten 0 9.087 18.897

Huisvestingskosten 30.000 29.923 29.760

Kantoorkosten 5.800 20.740 25.347

Verkoopkosten 9.650 55.204 45.082

Algemene kosten 44.954 40.948 43.224

Totaal lasten   325.127  303.246 385.402

  0  2.947 17.217

Financiële baten en lasten 0  -783 -259

     

Saldo van baten en lasten  0  2.164 16.958

    

Bestemming resultaat

Algemene reserves 2.164 6.958

Bestemmingsreserve 0 10.000

2.164 16.958
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Baltan Laboratories, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit:

 media en technologieën.

- Eindhoven te promoten als stad van technologie en innovatie, gekoppeld aan het ontwikkelen van inhoud.

- Een nieuwe generatie kunstenaars faciliteiten te bieden om zich verder te ontwikkelen en hen daarmee

te binden aan de stad Eindhoven.

- Aansluiting te zoeken bij de Europese en mondiale ontwikkelingen en netwerken op het gebied van 

technologie en de kunsten.

- Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties

zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op reële waarde, inclusief transactiekosten. Daarna 

worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Behoudens (dis)-agio en transactiekosten 

is dit de nominale waarde. Onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Algemene reserves

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het

doel waarvoor de stichting is opgericht.

- De kunsten een innovatieve impuls te geven door onderzoek naar het gebruik en de inzet van 
nieuwe
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste opname 

gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen de geamortiseerde kostprijs voor zover niet anders vermeld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 

Financiële vaste activa 31 dec 2017 31 dec 2016

Lening u/g € €

Lening u/g 2.100 2.100

Voorziening oninbaarheid -2.100 -2.100

0 0

Betreft een lening aan African Born 3D Printing (AB3D) te Kenia voor het project "social innovation".  

AB3D  zal dit bedrag, indien mogelijk, terugbetalen uiterlijk eind 2020.

De verwachting is dat terugbetaling niet zal plaatsvinden en daarom is een voorziening getroffen.

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   

Debiteuren 7.646 22.689

7.646 22.689

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting 13.135 13.058

13.135 13.058

Subsidievorderingen

Subsidievorderingen 12.991 12.734

12.991 12.734

Overlopende activa   

Diverse overlopende activa 34.727 4.694

34.727 4.694

Liquide middelen
31 dec 2017 31 dec 2016

€ € 

Rekening courant Rabobank 32.355 32.710

Kas 1.043 107

Kruisposten 261 0

Creditcard -569 0

33.090 32.817
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Kapitaal

2017 2016

€ €

Algemene reserves

Begin boekjaar 22.414 15.459

Resultaat 2.164 6.958

Eind boekjaar 24.578 22.417

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming de geven: 

Het saldo van baten en lasten van € 2164 over 2017 zal worden toegevoegd aan de

algemene reserve. 

Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2017 van de stichting.

Bestemmingsreserve

Begin boekjaar 10.000 0

Resultaat 0 10.000

Stand einde boekjaar 10.000 10.000

De bestemmingsreserve betreft een reservering voor arbeidsongeschiktheid. In geval van 

langdurige ziekte zijn de loonkosten van de eerste ziektemaand voor rekening van Baltan.

Kortlopende schulden  

31 dec 2017 31 dec 2016

€ € 

Handelscrediteuren

Crediteuren 7.812 796

7.812 796

Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenen 716 269

716 269

Overige schulden

Reservering projectkosten 0 45.000

Nog te betalen kosten 8.049 2.188

Reservering vakantiegeld 5.634 5.322

Vooruitontvangen subsidies 44.800 0

58.483 52.510
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

Huur

De stichting is een huurverplichting voor roerende/onroerende zaken aangegaan met Natlab 

voor een periode van 12 maanden. De huurperiode is ingegaan op 01-09-2017 en eindigt op 31-08-2018.

De huurverplichting voor 2018 bedraagt circa € 16.901.

Ook is de stichting een huurverplichting voor roerende/onroerende zaken aangegaan met St. Trudo 

voor een periode van 1 jaar en 10,5 maand. De huur is ingegaan op 21-02-2017 en eindigt op 

31-12-2018. De huurverplichting voor 2018 bedraagt circa € 5.000.
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Subsidiebaten    

Gemeente Eindhoven 223.827 223.827 220.401

Publieke fondsen 163.000 135.935 27.064

 386.827 359.762 247.465

Overige baten

Partnerbijdrage 86.400 63.897 222.376

Deelname workshop/masterclass 0 0 1.127

Overige bijdragen door derden 0 733 14.035

Overige omzetten 13.900 36.811 24.174

100.300 101.441 261.712

De baten hebben een incidenteel karakter. Vanuit de gemeente Eindhoven wordt ieder jaar een 

subsidie ontvangen, waarvoor elk jaar opnieuw een aanvraag moet worden ingediend. 

Activiteitenlasten

Mutatie reservering projectkosten -55.000 -45.000 -50.000

Occasionele huur 0 13.763 15.468

Productionele bijdrage 217.000 18.995 24.449

Inhoudelijke bijdrage 0 140.864 84.309

Technische en andere ondersteuning 0 17.053 18.328

Overige lasten 0 9.335  14.004

162.000 155.010 106.558

Lonen en salarissen

Bruto lonen en salarissen 234.723 121.458 167.556

Vakantietoeslag 0 9.648 10.141

Ziekengeld ontvangen 0 -18.049 0

Eindheffing werkkostenregeling 0 677 0

234.723 113.734 177.697

Sociale lasten

Sociale lasten 0 23.213 28.993

0 23.213 28.993

Pensioenen

Pensioenpremie personeel 0 10.397 16.402

0 10.397 16.402

Overige personeelskosten

Onkostenvergoeding 0 2.400 4.200

Reiskosten woon-werk 0 6.687 11.553

Ziektekostenverzekering 0 0 3.144

0 9.087 18.897
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 30.000 29.923 29.760

30.000 29.923 29.760

Kantoorkosten

Porti 100 2.569 649

Drukwerk 0 13.074 16.466

Kantoorbenodigdheden 3.000 3.455 5.059

Telefoonkosten 1.700 1.638 1.737

Diverse kleine aanschaffingen 1.000 4 1.436

5.800 20.740 25.347

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 2.000 9.454 4.058

Relatiegeschenken 150 784 571

Representatiekosten 0 9.835 12.948

Reis- en verblijfkosten 7.500 35.131 27.174

Kosten debiteuren 0 0 331

9.650 55.204 45.082

Algemene kosten

Advieskosten 5.000 100 12.503

Accountantskosten 0 6.250 2.148

Administratiekosten 12.000 10.315 3.307

Verzekeringen 3.000 6.716 2.928

Abonnementen en contributies 500 1.192 698

Vertalingen 0 1.115 1.369

Vakliteratuur 0 83 350

Kosten publicatie Baltan 10.000 15.236 18.295

Overige algemene kosten 14.454 -59 1.626

44.954 40.948 43.224

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten kredietinstelling 0 783 259

0 783 259
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Stichting Baltan Laboratories

Eindhoven

Controleverklaring
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Assurance 
Dr. Holtroplaan 9 
5652 XR Eindhoven 
Nederland 
T +31 40 844 7000 
E info@joanknecht.nl 
W www.joanknecht.nl 

  

 

 

 

 
Joanknecht B.V. (KvK Eindhoven 17058227). Onafhankelijk lid van PrimeGlobal. Op al onze diensten zijn  
onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en waarin  
onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.joanknecht.nl.   

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van Stichting Baltan 

 
A. Verklaring over de jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening  2017 van Stichting Baltan te Eindhoven gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Baltan per 31 december 2017 en van 
het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking van 
de Stichting Cultuur Eindhoven met kenmerk 2016PLUS029.. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2017 
2. de staat van baten en lasten over 2017; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

Wij zijn onafhankelijk van  Stichting Baltan zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarrekening andere informatie, 
die bestaat uit:   



 
 
 

- het bestuursverslag;  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 vereist is.   
  
 Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming 
met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  



 
 
 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

 
Wij communiceren met de het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 



 
 
 

 
Eindhoven, 30 april 2018 
 
 
 
 
 
Joanknecht B.V.  
drs. M.J.W. Foppen RA 
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