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Aan het Bestuur van
Stichting Instituto Buena Bista
Curaqao

CoNTROLEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELIf KE ACCOUNTANT

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting lnstituto Buena Bista te Curagao gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 20'15, de staat van baten en lasten over
het jaar 2015, het kasstroomoverzicht over het jaar 20'15 en de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financidle verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting lnstituto Buena Bista is verantwoordelijk voor het opstellen van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat dient weer te geven in overeenstemming met
Boek 2 van het geldende Burgerlijk Wetboek in Curagao en in overeenstemming met de gekozen
en beschreven grondslagen voor waardering van de activa en de passiva en methoden van
resultaatbepaling, zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de iaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wii onze controle zodanig plannen en uiWoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekenlng geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de iaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de jaarrekening. gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend ziin in de omstancllgheden. Deze risico-inschattlngen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiEle verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2015 van Stichting lnstituto Buena Bista een beeld van de
grootte en de samenstelling van het vernogen per 31 december 2015 en van het resultaat over
het jaar 20'15 als in de gegeven omstandiEheden is vereist in overeenstemming met de
grondslagen voor waardering van de activa en de passiva en methoden van resultaatbepaling,
zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening.

Curagao, 16 mei 2016
Quality AAA Services N.V.

Noraida Emer

(.,)**lig.***,*:Yiff,C>--



2 fAARREKENTNG

Stichting lnstituto Bueno Bista



2.1 EALAN' TER 31 DECEMEEB ZO'I5

ACTIVA

Vaste Activa

Msteri€le vaste activa
Verbouwingen
lnventaris en inrichting
Vervoermiddelen
Computerapparatuur en software

Toelichtino --TGffiffi ffi-- ANC ANC ANC ANG

2.4.4
254.s26

30.852
57s

12.888

Vlottende Activa

Wrderingen
Te vorderen subsidiebiidragen 2.4.5 125.837
Overige vorderingen en

overlopende activa 2.4.6 850

Liquide middelen 2.4.7

29E.E41

126.687

73.274

91.180
30.529

575
28-989

151.273

43.250

1.700
44.954

73.418

26s.241498.842



Toelichting 31 december 2015
, ANG ANC

(7.17;)
2.4.8 (41.s3e)

2.4.9

(48.713)

154.005

172.603

220.907

498.802

31 december20l4
ANC ANG

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
fuploitatieresultaat
Bestemmingsreserve

Vooaieningen
Pensioenen

p4.24;)
52.743

'137.643

9.528

9.604

(41.s39)

154.005

156.775

Langlopende schulden
lnvesteringssubsidie 2.4.'lQ

Kortlopmde schulden
Vooruitontvangen subsidie 2.4.1.1 125.645
Eelastingen en premies

sociale verzekeringen 2.4.12 65.420
Overige schulden en

overlopende passiva 2.4.13 29.842

269.24'l
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2.2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVEB 2015

Toelichting

-

ANG

2.4.14 627.159
19.758
26.700

2.4."t5

ANG

588.081

futen
Subsidiebijdragen
Donaties
Cursusgelden
Totaal baten

Direde kosten

Totaal netto baten

Losten
Personeelskosten
Afschrijvin gskosten vaste activa
Huisvestingskosten
l(antoorkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

Exploitatieresultaat

finonciiile baten en -(losten)

Resultaat v66r diverse
baten en (lasten)

Diverse boten en ^(lasten)

Resultaat boekiaar

596.065

(7.e84)

810

(7.174)

_9.1?4)

2014
ANG

so5.708
10.000
23.747

539.455

114.207

429.248

375.743
41.801
35.186
17.549
43.502

513.781

(84,533)

(2.0e8)

(86.531)

(7.611)

(e4.242)

573.617

85.535

2.4.16
2.4.4

2.4.17
2.4-18
2.4.19

455.862
32.541
22.016
22.878
62.768

2.4.20
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2-3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar

Aanpassing tot kasstroom uit operationele octiviteiten
Afschrifvingen
Afname/(toename) te vorderen subsidiebijdragen
Afname/(toenarne) overige vorderingen en overlopende activa
Toename/(afname) vooruitontvangen subsidies
Toename/{afname) belastingen en premies sociale verzekeringen
Toename/(afname) overige schulden en overlopende passiva
Toename/(af na me) voorzien in gen
Kasstroom uit operationele activiteiten

lnvesterin gsactiviteiten
lnvesteringen in materi€le vaste activa (netto)
Kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten

Financiering sactiviteiten
I nvesteri ngssubsidies
AanpassinEen in het eigen vermogen
(asstroom gebruikt voor financieringsartiviteiten

Mutatie liquide middelen
Stand per 1 ianuari
Stand per 3'l december

Specificatie liquide middelen

5FT Bank
Maduro & Curiel's Bank
Visa (Debit Card)
Kas

201 5 2014
ANC

{7.174)

32.541
(82.s87)

850
(1 1.ee8)
55.892
20.238

v.762 21.032

(180.10e) (s1.202)
__(180.1-0eL _$1.2a4_

"t72.603

('r 0.1s4)
172.603 (10.154)

ANC

t94.242)

41.80]
38.080

7.250
23.513
(2.71s)

(10.188)
17.533

256
73.0',t8
73.274

2015

-

ANC

72.510
32

472
260

73.274

{4O.324)
113.342

73.O18

2414
ANG

72.670
32

303
13

73.018
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2.4 TOELICTITING OF DE EAIANS PEft 51 DECElvlEEft ZO15 EN DE STAAT VAN EATEN EN
LASTEN OVER 2OI5

2.4.'l Algerneen

Het lnstituto Buena Bista is op 20 april 2006 opgericht. De statutaire doelstellingen van lnstituto
Buena Bista zijn:

. Het organiseren van exposities door beeldende kunstenaars, grafische ontwerpers, die op
internationaal niveau naam en faam hebben verworven;

. Het bieden van een of meerdere 'artist in residence' plaatsen alwaar kunstenaars voor een
bepaalde periode kunnen resideren, werken en exposeren, met als voonaraarde dat zij zich
tevens inzetten voor het instituut in het algemeen en haar cursisten in het bijzonder;

. Het bieden van een pakket van cursussen gedurende een aantal maanden van het jaar die
als basis dienen voor een opleiding in de beeldende kunst of aanverwante opleidingen;

. Het opzetten van een internationaal netwerk in het belang van het instituut, de cursisten,
de gemeenschap en Curagao;

. Het organiseren van sociaal culturele projecten;

" Het bieden van een financieringstraject voor cursisten die een basiseducatie traject wensen
te volgen via het instituut met gelden verworven uit donaties dienend voor dit doel.

De kernactiviteit van lnstituto Buena Bista is het bieden van een vooropleiding voor jong talent op
CuraEao. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar die zich aangetrokken voelen tot het brede veld van de
beeldende creatieve vakken worden door lnstituto Buena Bista gescout en begeleid naar een hoger
niveau c.q. een vervolgopleiding. Hiervoor bouwt lnstituto Buena Bista zorgvuldig aan een netwerk
in de kunstwereld in de Caribische regio, de Verenigde Staten en in Nederland.

lnstituto Buena Bista kent twee (2) leergangen met een totale capaciteit voor 38 leerlingen.

2.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

AlEemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigings-
priis. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld bij een specifieke balanspost, vindt
waardering plaats tegen de verkr'rjgingsprijs of nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in Antilliaanse guldens, zijnde de functionele en rapporteringwaluta
van lnstituto Buena Bista.

Stelselwijzigingen
ln 2015 hebben zich geen stelselwijzingen voorgedaan.
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Schottingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven
van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de
bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bii de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Sch atti n g swi j zigi ng e n
ln 201 5 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Vreemde voluto
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de transactie-datum. Activa
en passiva in andere valuta dan Antilliaanse gulden, worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Koersverschillen die voortvloeien uit de transacties in vreemde valuta en omrekening
per balansdatum van monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta luiden, worden in
de staat van baten en lasten verwerkt.

Mdrcriefu voste activa
Verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van Iineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkri.igings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruikduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingspri.is bestaat uit de
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de
vervaardiging.

lnvesteringen gedurende het jaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en de deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking
van lnstituto Buena Bista.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Stichting lnstituto Buena Bista 11



De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Pensioenen
De voorziening pensioenen wordt vooralsnog in eigen beheer gehouden en is gebaseerd op
toegezegde premiestelsel dat bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds ondergebracht zal
worden. Het bedrag is berekend op basis van het jaarsalaris van de directie, vermenigvuldigd met
het aantal jaren in dienst. Er wordt uitgegaan van een franchise van ANG 9.500 en een rekenrente
van 8olo.

I nve ste ri ng s su bsi di es
lnvesteringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantal jaren
waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. De ontvangen subsidies ten
behoeve van 'Callery Esmeralda'worden als investeringssubsidies aangemerkt en worden als
vooruit ontvangen bedrag onder de passiva verantwoord.

Uit de op de balans gepassiveerde investeringssubsidie valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van
het operationeel resultaat vrij. Dit gedeelte wordt systematisch berekend met inachtneming van de
wijze waarop de besteding waarvoor de subsidie is verleend zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden de schulden opgenomen met een resterende looptijd van
korter dan 66n jaar.

2.3.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden in het handelen / (nalaten) van v66r het einde van het boekjaar, worden in acht
genomen indien zij v66r het opmaken van de iaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebijdrogen
De subsidiebijdragen worden verantwoord op basis van de toezeggingen.

Donaties
Donaties met een structureel karakter worden verantwoord op basis van de toezeggingen. Andere
donaties worden verantwoord in het jaar van onwangst.

Cursusgelden
Cursusgelden worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Stichting lnstituto Buena Bisto 12



Afschriivingen
Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht volgens de lineaire methode op basis
van de geschatte gebruiksduur rekening houdend met de geschatte restwaarde (1006). Op
computers wordt geen rekening gehouden met restwaarde.

FinonciEle boten en - losten
De financi€le baten en - lasten betreffen betaalde bankkosten en koersverschillen.

2-4-4 Materi€le vaste activa

De materiOle vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

lnventais en
Verbouwingen inichting Vervoermiddelen

62.713
{72.1e4)
30.529

5.750
(s.1 7s)

575

Computer
cpparatuur en

software
ANC

1 3l -164
(1 02.37s)

2A_989

Totaal
ANC

102.684
(1s.I .41 1)
151 .273

102.857
(11.677)

91 .180

172_603
(e.2s7)

163.346

275.460
(20.934)
254.526

Stand per 1 ianuari 20tr4

Aanscha{waarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Mutaties in de b.oekwaarde

Investeringen
Afschriivingen materie le vaste activa
Saido

Stand per 31 december 2014

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschri!vingen
Eoekwaarde

Af schrijvingspercentages

7.306
(7.1 83)

121
oo.rorl

I 80.109
(32.s41)

70.219
(39.357)
30.852

5.750
(s.175)

575

(1 6.1 01 )

131 .364
(1',t8.476)

12.888

147 _568

482.793
(1 83.9s2)
298.841

1A% 31,330/:

20't4--ffi
35.750

7.500

2.4.5 Tevorderensubsidiebiidragen

De post te vorderen subsidiebijdragen kan als volgt worden gespecificeerd:

201s

Te vorderen subsidie Mondriaan Fonds
Te vorderen subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds
Te vorderen subsidie BKVB Fonds
Te vorderen subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie

125.837

Stichting lnstituto Buena Bista
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De te vorderen subsidie Mondriaan Fonds per 31 december 2A1 5 bestaat uit de volgende
onderdelen:

- De te vorderen laatste tranche inzake het programma 2A1 5 -10A924804 (euro 25.000;
ANG a8.880);

- Het restant van Mondriaanfonds AIR 2015 (euro 2.525,'16; ANC 4.937,19);
- De door het Mondriaanfonds toegekende aanvullende subsidie inzake AIR en programma

201s (ANC 72.020).

2.4.6 Overige vorderingen en overlopende activa

De post overige vorderingen en overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd:

2015 2014

Waarborgsommen
Overige vorderingen

850 1.700

2.4.7 Liquide middelen

De post liquide middelen kan als volgt worden gespecificeerd:

201 s 2014

SFT Bank
Maduro & Curiel's Bank
Visa (Debit Card)
Kas

73.274 73.418

2.4.8 Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit het saldo van cumulatieve baten en lasten van lnstituto Buena
Bista. Dit saldo komt ten goede aan de nog te financieren projectkosten van lnstituto Buena Bista
waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Bij eventuele opheffing van lnstituto Buena
Bista zal een batig saldo terug gestort worden aan de subsidieverschaffers van lnstituto Buena Bista.

ANG

850

ANC

8s0
850

ANC

72.510
32

472
260

ANC

72.670
32

303
13
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Het verloop van de post bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

2A15
ANC

52.743

(e4-242)

(41.s3e)

2014------ffi
Stand per'l januari
Corectie beginbalans
Resultaat voorgaand boekjaar
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2.4.9 Voorzieningen

'106.51 
1

(10.1s4)
(43.6s4)

52.703

Pensioenen

De voorziening pensioenen wordt vooralsnog in eigen beheer gehouden en is gebaseerd op
toegezegde premiestelsel dat bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds ondergebracht zal
worden. Het bedrag is berekend op basis van het jaarsalaris van de directie, vermenigvuldigd met
het aantal jaren in dienst. Er wordt uitgegaan van een franchise van ANC 9.500 en een rekenrente
van 8o/o-

ln afwachting van een herbeoordeling van de systematiek, is voor het jaar 2015 geen bedrag
gedoteerd aan de voorziening pensioenen.

2.4.1A lnvesteringssubsidies

Refeneria lsla heeft aan lnstituto Buena Bista ten behoeve van het project'Gallery Esmeralda' een
bedrag van ANC 172.6Ai toegekend. Dit bedrag is in het jaar 20'15 in drie tranches aan door
Refeneria lsla aan lnstituto Buena Bista uitgekeerd. De ontvangen subsidie is als een vooruit
ontvangen bedrag onder de passiva met een langlopend karakter verantwoord. Het geheel
ontvangen subsidiebedrag van ANC 1 72.603 is door lnstituto Buena Bista besteed. Deze besteding
is als materiele vaste activa onder de categorie 'Verbouwing'verantwoord. Daar de galerij
Esmeralda nog niet in gebruik is genomen, is nog niet aangevangen met het afschrijven op deze
besteding.

2.4.1", Vooruit onwangen subsidie

Dit bedrag van ANG 125.645 (EUR 65.000) betreft de subsidie voor de programmering 201 6 zoals
overgemaakt door Stichting DOEN.

Stichting lnstituto Buena Bista l5



2.4.12 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De post belastingen en premies sociale verzekeringen kan als volgt worden gespecificeerd:

201 5----ffi
l-oonbelasting
AOV/AWW premies
AVBZ premies
$VZ premies
Al/OV premies

65.420

2.4.13 Overige schulden en overlopende passiva

De post overige schulden en overlopende passiva kan als volgt worden gespecificeerd:

2014

-ffi 3.436
4.090

469
1.259

274
9.s28

2014

-

ANC

6.878
2.548

7A

9.604

2014rc
338.245
114.845

52.618

505.708

19.151
27.345

3.339
13.047
2.538

R/C Bade
Accountantskosten
Water- en elektra kosten
Administratiekosten
Overige schulden

Subsidie Mondriaan Fonds
Subsidie Stichting DOEN
Su bsidie Cultuurparticipatie
Subsidie BKVB (Air)

15.126
6.878
5.507
1.236
1.O94

29.842

2.4."14 Subsidiebijdragen

De post subsidiebijdragen bestaat uit de volgende toezeggingen en onwangen bedragen:

201 5

-F436.723
1ss.668

34.768
627.-159
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2,4.15 Directe kosten

De post directe kosten kan als volgt worden gespecificeerd:

Kosten gastkunstenaars Nederland
Kosten gastkunstenaars lnernationaal
Directe kosten cursisten

De directe kosten cursisten betreffen de kosten van materialen,
overige kosten ten behoeve van de cursisten.

2.4.'16 Personeelskosten

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Toeslag AOViAWW
Toeslag AVBZ
Toeslag BVZ
Toeslag ZVIOV
Overige personeelskosten

2.4.17 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden

20'ls 2014
ANC ANG

39.589
2.774

43.173

45.919
19.203
4s.085

85.536 110.207

vervoer, huishoudelijke artikelen en

201 5 2014
ANG

380.425

36.253
1.884

19.202
5.520

12.578

ANC

298.075
17.533
28.509

1.477
11.695

3.646
14.808

gespecificeerd:

455.862 375.743

12.310
8.494
5.138

992
498
299

7.455

201 5 2014
ANG ANC

Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten en vuilafuoer
Water en elektriciteit
lnrichtingskosten
Inrichtingskosten Doka
I nrichtingskosten Gel uidsstudio
Overige huisvestingskosten

11.738
5.143
4.042

914

179
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2.4.1A Kantoorkosten

De kantoorkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Communicatiekosten
Computerkosten
Kantoorbenodigheden
Porti- en koerierskosten
Drukwerk
Overige kantoorkosten

2.4.19 Algemene kosten

De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Vracht- en transportkosten
Verzekeringen
Reclamekosten
Overige algemene kosten

Bankkosten
Koersverschillen

201 5 2014
ANC ANC

22.878 17.549

201 5 20"14
ANC ANG

't4.622

4.495
"t.754

159

2.248

9.256
3.822
1"'121

531
21

2.797

39.656
6.878
2.624
3.162

226
1.044
9.17&

43.502

2014
ANC ANC

9.770
6.878
3.059
5.434
3.091
1.717

13.553
62.768

2.3.20 Financi€le baten en -(lasten)

De financi€le baten en -(lasten) kunnen als volgt worden gespecificeerd:

201 5

(1.i 7e)
't.989

(1.094)
(1.004)
i2.098)

Stichting lnstituta Buena Bista
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3 OVERICE GEGEVENS
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3.1 OVERIGE GEGEVENS

Winstbestemming
Er is geen statutaire regeling inzake de winstbestemming. Het bestuur heeft sedert jaren besloten
om een soort bestemmingsreserve te vormen bestaande uit het saldo van de cumulatieve baten en
lasten van lnstituto Buena Bista. Het resultaat over het iaar 2O14 is onttrokken aan
eerdergenoemde bestemm ingsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen andere dan in deze jaarrekening reeds toegelichte gebeurtenissen na balansdatum die
een impact hebben op deze jaarrekening.

Samenstelling bestuur
De personen die in het iaar 2015 deel uitmaakten van het bestuur van Stichting lnstituto Buena
Bista waren:

De heer Bryan G. Pool Voorzitter
Mevrouw Saskia l. Van der Meer Secretaris
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