
JAARSTUKKEN  2017

beknopte weergave

Anton Heyboer Stichting

Den Ilp



Anton Heyboer Stichting

Den Ilp 66

1127 PG  DEN ILP

De stichting is opgericht op 19 januari 2011 en staat ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51841932.

Het doel van de stichting is:

Het bevorderen van interesse in en kennis van het werk en leven van de kunstenaar 

Anton Heyboer door: het verzamelen en tentoonstellen van het werk van de kunstenaar;

het verzamelen en bundelen van de door de kunstenaar geschreven teksten; het produceren

of doen produceren van boeken en geschriften over het werk, de filosofieën en het leven

van de kunstenaar; het organiseren van exposities; het verwerven, beheren en 

exploiteren van financiële middelen.

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, zoals door de Belastingdienst

Holland-Noord in een brief van 31 maart 2011 is vastgesteld.

Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

Activa 31 december 2017 Passiva 31 december 2017

€ €

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Kunstwerken 309.000 Overige reserves 333.853

Bronzen beeld 6x 2.662

Rechten gebruik foto 303

311.965

Vorderingen 10.000

Liquide middelen 11.888

333.853 333.853



Anton Heyboer Stichting

Winst- en verliesrekening over 2017

2017

€

Bruto omzetresultaat 64

Kosten -2.099

Financiële baten en lasten -172

Resultaat uitgewone bedrijfsuitoefening -2.207



Anton Heyboer Stichting

Algemene toelichting

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als 

bedoeld in artikel 2:396 BW.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar niet gewijzigd. Indien activa en passiva in vreemde

valuta luiden, heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen per balansdatum. De daarbij

optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen 

tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte

economische levensduur en worden lineair berekend. Op investeringen gedaan gedurende het 

boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto 

vermogenswaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt 

een voorziening getroffen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de 

voorziening voor pensioenen.



 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en verleende

diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders

is vermeld.

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor 

geleverde goederen en verleende diensten, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen 

wanneer deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages 

van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en 

 -verliezen bij verkoop zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten

en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden.

Belastingen

De Anton Heyboer Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam heeft dit in haar brief van 31 maart 2011 vastgesteld.


