
ACTIVA

Immateriële vaste activa 35.630€         50.872€         

Materiële vaste activa 8.594.228€    8.964.816€    

Vlottende activa: 259.231€       235.286€       

Liquide middelen 644.761€       323.005€       

TOTAAL ACTIVA 9.533.850€    9.573.979€    

PASSIVA

Eigen vermogen 330.983-€       201.564-€       

Voorzieningen 120.990€       88.230€         

Langlopende schulden 6.871.706€    6.640.124€    

Vlottende passiva: 2.872.136€    3.047.189€    

TOTAAL PASSIVA 9.533.850€    9.573.979€    

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015

Stichting Schouwburgcomplex Gouda
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)



 Begroting 
2016 

2016 2015 

OPBRENGSTEN

Bruto-marge 3.320.300€    3.351.141€    3.285.613€    

KOSTEN

Exploitatiekosten 4.090.300€    4.034.279€    4.023.166€    

Netto exploitatieresultaat 770.000-€       683.138-€       737.553-€       

Subsidie Gemeente Gouda 727.865€       800.688€       727.865€       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 42.135-€        117.550€       9.688-€          

Rentelasten 250.000-€       246.969-€       262.090-€       
Diverse baten en lasten -€                 -€                 -€                 

Exploitatie-resultaat 292.135-€       129.419-€       271.778-€       

Stichting Schouwburgcomplex Gouda
Staat van baten en lasten 2016



Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting omvatten de exploitatie van een Schouwburg inclusief een horeca-gelegenheid, 
zalenverhuur en een bioscoop.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen de 
nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Verantwoording van opbrengsten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop de desbetreffende diensten of 
goederen zijn geleverd. Kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen 
investeringssubsidies en onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats 
op basis van de verwachte  economische levensduur.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden geactiveerd en op basis van de economische levensduur lineair afgeschreven. 
De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor de inventaris Schouwburg: 5 tot 50%; inventaris Horeca: 
10 tot 50%; inventaris kantoor 10 tot 50%; 
en voor Cinema Gouda 2,5% tot 20%.

Voorraden
De horeca-voorraad goederen en emballage zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van de nodig geachte voorziening voor 
oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bestemming van het resultaat
Het verlies over 2016 is in mindering gebracht op de algemene reserve.
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