
Jaarrekening 2016 
 
De jaarrekening laat een tweetal verschuivingen zien die toelichting behoeven. 
  
In de balans per 31 december is te zien dat de voorraden zijn geslonken van € 4.084 
naar € 100. De voorraden bestaan uitsluitend uit awards die worden uitgereikt aan 
promovendi en promotoren. De afname betreft niet een afname van het aantal 
awards, maar een afwaardering. Een tweede wijziging betreft de vorderingen die in 
2016 zijn afgenomen met € 15000,-. Dat betrof een schenking van Edu Global 
waarmee de vordering voldaan. 
  
De staat van baten en lasten over 2015-2016 is over het geheel genomen weinig 
veranderd, maar tussen de posten zijn er aanzienlijke verschillen. De inkomsten 
namen toe, voornamelijk door bijdragen van een uitzonderlijk groot aantal startende 
promovendi eind 2015 en een premie ontvangen van de UvT. Daartegenover staat 
dat de kosten van de begeleiding eveneens toenamen. De accountantskosten 
springen in het oog – het betreft hier de optelling van de kosten over twee jaar. 
Ondanks de toename van startende kandidaten eind 2015, van wie overigens in 
2016 meer dan de helft is uitgevallen, veranderde er per saldo niet veel in de 
financiële staat van de Promotiekamer. 
	



Balans per 31 december 2016 

Activa 

31 december 2016 31 december 2015 
€ € € € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 1 
1 nventa rissen 218 

Vlottende activa 

Voorraden 2 100 4.084 

Vorderingen 
Overige rekening-courant 3 15.000 
Overige vorderingen en overlopende 4 
activa 10 101 

10 15.101 

Liquide middelen 5 34.425 26.787 

Totaal activazijde 34.535 46.190 

Passiva 

Stichtingsvermogen 
Stichtingsvermogen 23.326 23.130 

Kortlopende schulden 
Overige schulden en overlopende 6 
passiva 11.209 23.060 

Totaal passivazijde 34.535 46.190 



De Promotiekamer te Rotterdam 

Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015 

€ € € € 

Subsidies, resp Premie Uvt 35.000 21.540 

Bijdragen promovendi 94.246 64.523 

Som der baten 129.246 86.063 

Financiële baten 7 17 11 

Brutomarge 129.263 86.074 

Begeleiding dissertatie 8 109.860 62.716 
Afschrijvingen materiële vaste activa 9 218 464 

Kwaliteistsborging 5.350 
Secretariaat 2.528 3.063 
Reis en onderzoekskosten 10 3.782 8.443 
Organisatiekosten 11 12.240 5.600 
Financiële lasten 12 439 501 

Som der bedrijfslasten 129.067 86.137 

Saldo baten en lasten 196 -63




