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Balans per 31 december 2016 
(na voorstel resultaatbestemming) 

 
 

   31.12.2016     31.12.2015     31.12.2016    31.12.2015  

 €  €  € € 

Actief    Passief   

Vaste activa    Eigen vermogen   

Financiële vaste activa:    Algemene reserve 4.215.505 4.113.066 

    Bestemmingsreserve Brains Unlimited   
Effecten 7.260.034  6.057.760 Pioneer Fund 24.243 87.003 

    Bestemmingsfondsen op naam   3.346.267    3.512.554  

     7.586.015 7.712.623 

Vlottende activa       

    Kortlopende schulden en overlopende   
Vorderingen en overlopende activa:    passiva   

Bijdragen 59.190 15.290  UM Studiebeurzenfonds (9.743) 6.483 

Overlopende rente   39.914    35.687   Overige Fondsen 154.245 153.027 

 99.104  50.977 Toegekende nog te betalen bijdragen 411.516 329.284 

    Accountants- en administratiekosten 7.211 8.000 

    Overige   9.138    7.693  

Liquide middelen   799.244     2.108.373     572.367    504.487  

 8.158.382  8.217.110  8.158.382 8.217.110 
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Staat van baten en lasten over 2016 
 
 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

   2016    2016    2015 

 €  €  € 

Ontvangen beurzen en fondsen 110.591  62.500  219.376 

Toegekende beurzen en fondsen (125.599)  (112.500)  (157.286) 

Mutatie balansrekening (8500) 15.008  50.000  (62.090) 

Resultaat beurzen en fondsen 0  0  0 

 
 
 

Ontvangen fondsen op naam 

 
 
 

217.100 

  
 
 

200.000 

  
 
 

782.123 

Toekenningen uit de f.o.n. (530.762)  (30.000)  (378.328) 

Resultaat fondsen op naam (313.662)  170.000  403.795 

 
 
 

Opbrengst beleggingen 

(inclusief koersresultaat) 

 
 
 

 
459.067 

  
 
 

 
125.000 

  
 
 

 
173.540 

Overige opbrengsten 57.035  335.500  77.808 

Vrijval toekenningen uit verleden 26.469  PM  37.392 

Toegekende bedragen (277.498)  (237.500)  (204.750) 

Kosten (78.019)  (129.500)  (69.835) 

Resultaat overige activiteiten 187.054  93.500  14.155 

      
 

Totaal exploitatieresultaat 

 
(126.608) 

  
263.500 

  
417.950 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Activiteiten 

 
Het doel van de stichting betreft de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de 

Universiteit Maastricht, alsmede de bevordering van interactieve samenwerking tussen Universiteit 

Maastricht en de maatschappij. 

 
De activiteiten van de stichting bestaan uit: 

 
 

 Het stimuleren van de verdere uitbouw van de Universiteit Maastricht op basis van voorstellen die door 

de Universiteit Maastricht en/of door het fonds zelf zijn ontwikkeld.

 
 Het verwerven van middelen bij het bedrijfsleven, overheden, fondsen en particulieren op basis van 

voorstellen die door de Universiteit Maastricht en/of door het fonds zelf zijn ontwikkeld.

 
 Het stimuleren van (internationale) activiteiten van studenten en medewerkers van de Universiteit 

Maastricht op het terrein van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, door middel van het ter 

beschikking stellen van subsidies.

 
 Het bevorderen van de contacten tussen de Universiteit Maastricht en het bedrijfsleven en relevante 

maatschappelijke organisaties.

 
 Het bevorderen van de contacten tussen de Universiteit Maastricht en haar alumni.

 
 Alle andere wettige middelen die voor het doel van de stichting dienstig kunnen zijn.

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties zonder winststreven’. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van 

het resultaat 

 
Financiële vaste activa 

 
Aandelenfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde oftewel de beurswaarde ultimo boekjaar. 

Transactiekosten en wijzigingen in de reële waarde worden direct in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Obligatieleningen waarvan het stellige voornemen bestaat deze tot het einde van de looptijd 

aan te houden, worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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Het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde wordt gedurende de looptijd van 

de lening lineair ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht. 

 
Overige fondsen en vastrentende waarden met een beursnotering worden gewaardeerd tegen 

de reële waarde oftewel de beurswaarde per ultimo boekjaar. Transactiekosten en wijzigingen 

in de reële waarde worden direct in de staat van baten en lasten verantwoord. 

 
Vorderingen en overlopende activa 

 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen. 

 
Liquide middelen 

 
De liquide middelen staan ter vrije en directe beschikking van de rechtspersoon met 

uitzondering van eventuele depositogelden. 

 
Schulden en overlopende passiva 

 
De schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (veelal de nominale waarde). 

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na 

balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dat niet het geval is. 

 
Resultaatbepaling 

 
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten en kosten toe te rekenen aan het jaar 

waarop deze betrekking hebben op basis van historische prijzen. 

 
Ontvangen bijdragen met een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten 

verantwoord voorzover er een toekenning heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bestemming. 

De toegekende bijdragen worden voor het gehele bedrag in de exploitatierekening verwerkt zodra 

hier een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. 

Aan het einde van het boekjaar nog niet toegekende bedragen worden op de balans onder de 

kortlopende schulden als vooruitontvangen bijdragen verantwoord. 

 
Universiteit Maastricht heeft in 2016 bij benadering voor ca. € 100.000 (2015: ca. € 100.000) aan 

kosten gemaakt uit hoofde van directievoering, secretariaats- en administratieve werkzaamheden. 

Deze kosten zijn niet doorbelast aan Universiteitsfonds Limburg en kwalificeren derhalve als 

bijdrage in natura. 

 
Kasstroomoverzicht 

 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

 


