Begeleidend schrijven bij jaarrekening 2017

Deze jaarrekening is opgesteld door Konings & Meeuwissen in opdracht van het bestuur van Stichting
Rijk van Nijmegen@. De jaarrekening is met een toelichting door de accountant behandeld door het
bestuur op 15 maart 2018. De raad van advies van de stichting heeft hierover op 25 april
geadviseerd. Aansluitend is de jaarrekening 2017 op 25 april 2018 vastgesteld door het bestuur.
Stichting Rijk van Nijmegen@ is 2 oktober 2017 opgericht. Daarvoor opereerde de stichting onder de
naam Rijk van Nijmegen 2025 als samenwerkingsverband van 7 gemeenten en 2 Rabobank in het Rijk
van Nijmegen. Eind 2015 is gestart met een projectaanpak die geleid heeft tot een uitvoeringsagenda
met 25 projecten. Per januari 2017 is een programmadirecteur aangesteld om de beweging RvN2025
en de projecten te begeleiden.
De beweging heeft zich eind 2017 gespiegeld aan mondiale ontwikkelingen van innovatiedistricten
en scienceparken. Om RvN@ robuuster te maken is een focus aangebracht op de universele
kernwaarden van innovatieve ecosystemen. Dit zijn: Economische waarde, Netwerkwaarde en
Fysieke waarde. In de strategie en het jaarplan 2018 Next Step RvN@ zijn deze waarden de basis.
Om inzichtelijk te maken waar RvN@ in investeert en welke middelen besteed worden aan het
aanjagen van projecten is een onderverdeling gemaakt in de kosten naar deze drie waarden die
gericht zijn op de sociaaleconomische versterking van de regio en daarnaast de kosten van de
ondersteuning/het programmabureau.
Zoals in het jaarplan 2018 Next Step RvN@ (beschikbaar op de website) te lezen valt:
•
•
•

Bestaat de Economische waarde uit activiteiten die projecten en producten ondersteunen;
Fysieke waarde is gericht op fysieke hubs en living LABS in de regio en de digitale hub
(website www.RvNhub.nl en de sociale media);
Netwerkwaarde is gericht op het ontsluiten van het netwerk in de regio.
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Stichting Rijk van Nijmegen@, Nijmegen

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTTVA

3l

december2017

€

€

02 oktober 2017

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

229.340

Liquide middelen

114.470
343.810

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
206.100

Bestemmingsreserve

KORTLOPENDE SCIIULDEN
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

s3,642
84.068
137.710
343.810
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KONINGS\/MEEUWISSEN
Stichting Rijk van Nijmegen@, Nijmegen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 2 OKTOBER 2017 TOT EN MET 31 DECEMBER 2017
02.10.2017 I 31.12.2017
€
€

Netto.omzet

566.916

-357.455

Inkoopwaarde van de omzet

Brutowinst

209.461

Overige personeelskosten
Algemene kosten

1.360
2.001

Som der bedrijfslasten

3.361

Bedrijfsresultaat

206.100
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