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Missie
De Stichting Sculptuur Instituut is op 2 januari 2002 opgericht en is gevestigd in Den Haag.
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van kennis en genot met betrekking tot de moderne en
hedendaagse beeldhouwkunst, in het bijzonder door het exploiteren van het in Scheveningen
(gemeente Den Haag) gevestigde Sculptuur Instituut, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken in samenwerking met de te Den Haag gevestigde
stichtingen: Stichting De Onvoltooide en Stichting museum Beelden aan Zee, onder meer door het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) vervaardigen en uitbrengen van
publicaties, het aanhouden van een bibliotheek en van overige documentatie, het bieden van studieen informatiemogelijkheden, het in opdracht van derden uitvoeren van (expertise)onderzoek, het in
samenwerking met externe instanties opzetten van onderzoeksprogramma’s, het geven van
cursussen en het organiseren van symposia.
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31 december
2016
€

31 december
2015
€

3.374

4.089

Vlottende activa

88.325

149.082

Liquide middelen

49.885

42.767

141.584

195.938

-

-

Vlottende passiva

141.584

195.938

Totaal passiva

141.584

195.938

Exploitatie
2016
€

Exploitatie
2015
€

ACTIVA
Vaste activa

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen

BATEN

87.864

LASTEN

218.024

Resultaat voor verdeling
Verrekening resultaat steunstichting
Resultaat na verdeling
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-122.785
122.785

-130.160
130.160

0

0
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemeen
Doelstelling
De Stichting Het Sculptuur Instituut is opgericht op 2 januari 2002 en statutair en feitelijk gevestigd te
‘s-Gravenhage. Blijkens de statuten is de doelstelling van de stichting:
1. Het bevorderen van kunstkennis- en genot met betrekking tot de moderne en hedendaagse
beeldhouwkunst, in het bijzonder door het exploiteren van het in Scheveningen (gemeente ‘s
Gravenhage) gevestigde Sculptuur Instituut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken in samenwerking met de te ’s Gravenhage
gevestigde stichtingen: Stichting De Onvoltooide en Stichting Museum Beelden aan Zee, onder meer
door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) vervaardigen en uitbrengen van
publicaties, het aanhouden van een bibliotheek en van overige documentatie, het bieden van studieen informatiemogelijkheden, het in opdracht van derden bieden van (expertise)onderzoek, het in
samenwerking met externe instanties opzetten van onderzoeksprogramma's, het geven van
cursussen en het organiseren van symposia.
Continuïteit
De stichting heeft een overeenkomst met haar steunstichting Stichting De Onvoltooide, dat de
positieve en negatieve resultaten ten goede resp. ten laste komen van Stichting De Onvoltooide.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie
van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) die zijn uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen
zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het
eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
Vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek
van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de economische
levensduur van de betrokken activa, die wordt geschat op 3-5 jaar. Afhankelijk van de geschatte
economische levensduur worden afschrijvingspercentages van 20% - 33% gehanteerd.
Gezien de bijzondere status van de bibliotheekcollectie is deze niet gewaardeerd. Belangrijke delen
van de collectie zijn geschonken. Van deze schenkingen zijn niet allemaal waarderingen aanwezig.
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3. Grondslagen van bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit
houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op
de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en).
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in
de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van
baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de
baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten
van het eigen vermogen.
4. Bezoldiging bestuurders
De bestuurders ontvingen geen bezoldiging.
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