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STICHTING EUROPEAN INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART AND SCIENSE (EICAS) 

JAARREKENING 2021 

 

Aan de directie van EICAS. 

 

Geachte heer Hoogland, 

 

In uw opdracht is de jaarrekening 2021 van Stichting EICAS samengesteld op basis van de beschikbaar 

gestelde gegevens uit de financiële administratie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u als 

opdrachtgever.  

 

Ik ben graag bereid om een nadere toelichting te geven. 

 

Deventer, 6 februari 2022 

Nol Manders 

 

balans 31 dec 2021 31 dec 2020 

activa     

materiele vast activa 131.362 127.862 

voorraden 182 182 

vorderingen 1.149 60 

omzetbelasting 2.477 653 

liquide middelen 6.071 3.001 

totaal 141.242 131.758 

passiva     

eigen vermogen 68.825 70.874 

langlopende schulden - schenking 42.000 56.000 

langlopende schulden - obligaties 20.000 0 

kortlopende schulden 10.417 4.884 

totaal 141.242 131.758 
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Toelichting op de posten van de balans 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan geheel uit kunstwerken die verkregen zijn uit schenkingen. 

 

Langlopende schulden – schenking 

De kunstwerken Wisman 1 en Mitropia van Jan Hendrikse ter waarde van € 70.000 zijn via een 

koop/schenkingsakte d.d. 20 oktober 2020 verkregen, waarbij in artikel 5 is opgenomen: 

“De besprekingen tussen de schenker en de begiftigde hebben ertoe geleid dat de schenker de 

kunstwerken zal verkopen aan de begiftigde en dat de koopprijs wordt omgezet in een vordering 

wegens geleende gelden die in vijf gelijke jaarlijkse termijnen door de schenker aan de begiftigde wordt 

kwijtgescholden”. 

 

langlopende schulden - schenking   

stand begin boekjaar 56.000 

kwijtschelding, verantwoord via het resultaat -14.000 

stand einde boekjaar 42.000 

 

Langlopende schulden – obligaties 

Per 9 november 2021 zijn 4 obligaties uitgegeven ter grootte van € 5.000 per stuk. 

De looptijd is 5 jaar, de rentevergoeding bedraagt 2,5% per jaar. 

 

kasstroomoverzicht 2021 2020 

resultaat boekjaar -2.049 70.438 

waarvan: (her)waardering 
kunstwerken 

-17.500 -71.862 

per saldo resultaat in cash -19.549 -1.424 

toename vorderingen -2.914 -892 

toename kortlopende schulden 5.533 4.884 

uitgifte obligaties 20.000 0 

mutatie liquide middelen 3.070 2.568 

saldo liquide middelen begin boekjaar 3.001 433 

saldo liquide middelen einde boekjaar 6.071 3.001 
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winst- en verliesrekening 2021 2020 

baten     

(her)waardering kunstwerken 17.500 71.862 

giften, donaties, subsidies 8.841 23.206 

entreegelden 8.571 5.496 

overige baten 3.689 2.750 

totaal baten 38.601 103.314 

lasten     

huisvesting 20.129 21.378 

overige lasten 20.521 11.498 

totaal lasten 40.649 32.876 

resultaat boekjaar -2.049 70.438 

 

(her)waardering kunstwerken 

• Kwijtschelding kunstwerken Jan Hendrikse € 14.000 

• Overige herwaarderingen € 3.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de directeur- bestuurder, dhr. Koos Hoogland  

10 februari 2022 


